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Att vandra tillsammans mot text
En fallstudie i hur elever i skrämbaserad undervisning skapar text.

Abstract
Inom det teoretiska perspektivet för huvudområdet SMDI vilket inbegriper språkliga och
kulturella verksamheter som barn och unga ingår i, men samtidigt med vidgad ram mot
skrivutveckling och textsocialisation mot det nya medielandskapet, skrivs denna uppsats. Studien
syftar till att ge en djupare förståelse för hur elevers samtal skapar text i skärmbaserad
undervisning, det vill säga hur eleverna arbetar med digitala verktyg i undervisningen, samt för
hur läraren stödjer samtalet. Det teoretiska perspektivet bottnar i Vygotskijs sociokulturella teori.
Studien som har en hermeneutisk inriktning med ansats att tolka och klargöra, är av kvalitativ
karaktär. Metoden är deltagande observation. I studien ingår sex elever i en årskurs två samt dess
lärare. Samtalen dokumenterades med hjälp av inspelning.
Tidigare forskning berör elevers samtal, de digitala verktygen samt textskapande. För att tolka
och förstå resultatet av observationerna har jag använt begrepp, vilka hämtats ur tidigare
forskning. De olika formerna av stöd som läraren eller eleven ger i skrivhändelserna,
funktionsstöd, stavningsstöd, instruktionsstöd och idéstöd, och de strategier som är kopplade till
skrivande på datorplatta, handlingskedjor, samt samtalets beskaffenhet, turtagning och
uppbackning, är några begrepp som använts.
Analys av tre skrivhändelser görs och den visar att textskapande samtal uppstår framför allt
genom att läraren finns med i detta samtal och ger stöd kopplat till den nära utvecklingszonen.
När eleverna ska jobba på egen hand och läraren inte deltar dör samtalet ut. I samtalen är det
framför allt funktionsstöd de ger varandra.
Slutsatsen är att elevsamtal ofta hamnar i att eleverna ger varandra funktionsstöd kopplat till den
text de ska skriva. Samtalet handlar sällan om innehållet i texterna. Lärarens stöd blir därför
nödvändigt för att text ska skapas.

Ämnesord
Svenska med didaktisk inriktning, skärmbaserad undervisning, elevers samtal i samband med
textskapande, faktatext, olika former av stöd, lärarens roll, elevens roll, stöttning i den nära
utvecklingszonen.
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1. Inledning: bakgrund, syfte och forskningsfrågor
Bakgrund
Inom det teoretiska perspektivet för huvudområdet SMDI vilket inbegriper språkliga och
kulturella verksamheter som barn och unga ingår i, men samtidigt med vidgad ram mot
skrivutveckling och textsocialisation mot det nya medielandskapet, görs denna studie. Under
ett antal terminer har jag gjort observationer i en lågstadieklass som använder sig av metoden
Att skriva sig till läsning (Trageton 2005, 2014), vilken innebär att pennan ersätts med datorn
de första skolåren. Jag har sett att eleverna pratar med varandra när de skapar text på dator och
fascinerats av detta textsamtal. Eftersom PISA-undersökningar (2006, 2011) visar att
läsförståelsen i svenska skolor blir allt sämre, har jag tänkt att textsamtalandet kan vara en
språkutvecklande väg, som även ger bättre läsförståelse, för att kunna uppfylla skolans
läroplan som menar att ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”
(Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem, 2011). Redan Vygotskij (1995)
menade att när barn använder sina egna ord när de skriver, och skriver om ämnen som berör
dem, utvecklas deras litterära förmåga.
Som en motvikt till den traditionella läs- och skrivundervisningen, har de senaste åren
Tragetonmetoden fått stor spridning. Elever skriver sig till läsning i stället för att läsa sig till
skrivning och skapar sina texter i par, därför att samtal och dialog, enligt Arne Trageton
(2005, 2014), gynnar språkutvecklingen. Barnet blir producent i stället för konsument och
skrivprocessen blir därför aktiv enligt Trageton, vilket rimmar med Vygotskijs sociokulturella
teori, eftersom tillägnandet av kunskap sker i den sociala gemenskapen. Just rollen som
konsument menar David Rose (2005) får eleven i den mer styrda traditionella läs- och
skrivundervisningen, vilket kan hämma intresse och utveckling.
Även Gunther Kress (2003) pekar på att eftersom den centrala uppgiften i de tidiga skolåren
är att hjälpa eleven in i skriftspråkligheten är det barnets egna tankar som ska kunna formas i
denna kommunikativa aktivitet, som också bör ha en mottagare. Redan vid inträdandet i
skolan har dagens barn stor kompetens och erfarenhet av kommunikation genom deras tidiga
multimodala texter (Kress, 2003). Charlotte Engblom (2012) lyfter fram att just kunskapen i
texthantering är viktig för skolan att använda sig av eftersom barn generellt sätt arbetar mer
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med text vid datorn hemma än i skolan. Detta är en textpraktik som barnen är bärare av, som
generellt sätt skulle kunna utnyttjas mer i skolan.
I ”Fingrar som tänker och tankar som blänker – Om barns kommunikation vid datorn” visar
Mikael Alexandersson (2002) att datorn påverkar barns sociala relationer på ett nytt sätt,
vilket gör datorn till ett kulturellt redskap. Det ömsesidiga handlandet som sker när barns
språkhandlingar möter ny teknik, påverkar barns relationer. Jag ser i de observationer jag gjort
i lågstadieklassen att även lärarens relation till barnen är av stor vikt. Hon behövs för att
utmana och handleda. Eleverna kan också behöva bli stimulerade i att sätta igång
kreativiteten. Anna Klerfeldt (2002) och Agneta Ljung-Djärf (2002) ser däremot i sina studier
att läraren hjälper till först när det är ett tekniskt problem som uppstått. Syftet måste vara,
menar Ljung-Djärf, (2002) att läraren är väl medveten om sitt pedagogiska ansvar och sitt
syfte med IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen.
Utifrån ovanstående forskares resonemang skapas min nyfikenhet kring hur eleverna i min
observationsklass går till väga när de skapar text. Caroline Liberg (2007) framhåller att det är
i mötet med andra människor vi skapar mening. Allt meningsskapande är en social process
som äger rum i ett socialt rum. Därmed borde all skrivundervisning sättas in i ett meningsfullt
sammanhang, tillsammans med samtalande och läsande, för att ge mesta möjliga
inlärningstillfälle. Liberg förtydligar också att det sociologiskt inriktade synsättet på
människans lärande vuxit sig allt starkare. Den sociala interaktionen ger oss stöd i vårt lärande
och i utvecklandet av tanken och språket.
För att

bärarna av

det

digitala samhället,

eleverna,

ska kunna möta dagens

informationssamhälle, ställs stora krav på läs- och skrivförmågan. För att denna undervisning
ska bli så givande och lustfylld som möjligt är därför goda kunskaper i hur man stödjer skrivoch läsutveckling en nödvändighet för lärarna.
Syfte
Uppsatsens syfte är att synliggöra hur elevers samtal skapar text i skärmbaserad undervisning.


Hur ser elevernas samtal ut i samband med textskapande?



Hur stödjer läraren detta samtal?
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Disposition
I kapitel 2 följer en presentation av tidigare forskning. I denna teoridel behandlas forskning
om elevers samtal, forskning om elever och digitala verktyg samt om elevers textskapande. I
kapitel 3 presenteras de teoretiska utgångspunkterna, vilka är den hermeneutiska inriktningen,
det sociokulturella perspektivet samt de centrala begreppen. De centrala begreppen används
för att göra analysen av resultatet begripligt. Kapitel 4 beskriver metod, material och etiska
överväganden där begreppet kvalitativ forskning beskrivs samt metoden deltagande
observation. I kapitel 5 sker en ingående beskrivning av primärmaterialet, dess resultat och
därefter en analys utifrån de centrala begreppen, för att försöka besvara frågeställningarna.
Till sist, i kapitel 6, i slutsats och diskussion, kopplar jag tillbaka till syftet, frågeställningarna
och tidigare forskning och blickar även utåt mot skolan som helhet, för att reflektera kring
vilken betydelse studiens resultat kan få.
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2. Presentation av tidigare forskning
Litteratursökningar har gjorts via biblioteket på Högskolan Kristianstad och genom läsning av
litteratur där sökord synliggjort litteratur aktuell för studien. Mina sökningar har inte gett
många träffar gällande forskning om hur elevers samtal skapar text i skärmbaserad
undervisning eftersom detta forskningsfält är relativt nytt. För att ändå försöka ringa in
forskningsområdet har jag fokuserat på samtal som ger olika former av vägledning i
skrivande, det digitala verktyget som är dator eller datorplatta och till sist själva
textskapandet, det vill säga hur eleven gör när den skapar text. Studierna är gjorda från
förskola till årskurs nio mellan åren 1999 och 2014.
Forskning om elevers samtal
När elever i par ska skapa text på dator eller på datorplatta uppstår ett samtal, ett samarbete,
som inte nödvändigtvis finns när de skriver för hand. Denna kommunikation, har jag funnit
intressant när jag observerat fallstudieklassen eftersom jag menar att där skapas en dialogisk
kreativ klassrumsmiljö.
Med samtalet i fokus vid textskapande på dator gör Ann-Katrin Svensson (2001) en studie där
hon ser att åttaåringars kommunikation framför datorn skiljer sig markant från samtal vid
andra skolaktiviteter, genom att deras samtal endast handlar om uppgiften och inte om något
annat, vilket är sällsynt. Nästan 90 % av samtalen i Svenssons undersökning menar hon är
processrelaterade. Eleverna assisterar varandra utan att någon ber om hjälp. De utbyter
strategier och får en känsla av makt, menar Svensson (2001), när de behärskar datorn och
läraren blir mer av en support. En negativ sida som Svensson ser är att datorn äter upp
lärarens tid. De elever som inte är datoraktiva får mindre tid (Svensson, 2001). Om framtidens
skola kommer att erbjuda en dator per elev kanske lärarens tid för handledning och samtal inte
kommer räcka till. Både lärarna och eleverna kommer troligen dessutom att vara än med
digitalt kompetenta än idag.
Det samtalsstöd som läraren ger när förskolebarn skapar multimodala berättelser, till exempel
dataspel och sagor, kan se olika ut. Läraren kan vara både möjliggörare, guide och stöttare,
menar Anna Klerfeldt (2007). Hennes avhandling visar att läraren anpassar sin handledning
till den typ av berättelse barnen skapar och att det just är inblicken i den digitala kulturen som
gör att läraren blir inspirerad att ändra sina pedagogiska strategier.

8

Ytterligare en forskare som visar att digitala resurser förändrar elevernas sätt att interagera ur
det multimodala perspektivet, genom ord, bild och bokstäver, är Susanne Engström (2007). I
Engströms forskning, som sträcker sig från förskola upp till årskurs sex, synliggör hon att
både verbal och ickeverbal kommunikation uppstår. En mängd resurser används när eleverna
förmedlar sig med varandra och inlärningen sker när de upptäcker något nytt. För att detta ska
hända måste eleverna både söka informationen, dokumentera den, processa den och slutligen
presentera den. Därmed blir texten deras egen. Även om de inte alltid samtalar, visar de
engagemang och intresse genom utrop av glädje, gester och skratt, vilket också skapar
kreativitet och fokus på ämnet (Engström, 2007). En lång kreativ skrivprocess som endast till
liten del syns i min studie. Roger Säljö (2000) trycker på att inlärning sker först när eleverna
samtalar med varandra om innehållet.
En forskare som fokuserar på den sammanflätade pågående processen framför datorn i
samband med att barn skapar text är Carina Hermansson (2013). Hon synliggör
förskoleklassens och årskurs ett elevernas lust och glädje. Liksom Engström (2007) visar hon
på den ickeverbala konversation som gester och skratt utgör framför dataskärmen.
Hermansson (2013) menar att det skrivande barnet blir till, skapas och utvecklas när det
skapar text. Jag tolkar det som att eleven känner sig som en skrivare. Hermanssons studie
Nomadic Writing (2013) fokuserar både på skrivprodukten och på skrivaktiviteten och på det
föränderliga och det relationella i skapande av text. Barnen både tränar och befäster ljud,
samtidigt som de experimenterar med bokstäver, vilket visar hur just prövandet är ett villkor
för textskapande och skapande av skribenter (Hermansson, 2013). Detta kreativa
experimenterande är beroende av vilken texttyp eleverna ska skapa, menar jag.
Sofie Södergårds magisteruppsats (2014) har samma fokus i sin studie som jag har i min,
nämligen skrivande på datorplatta och vad detta kan innebära i en årskurs två. Skrivaktiviteten
filmas.

Forskaren

studerar

både

elevernas

skrivpraxis

och

lärarens

funktion

i

skrivhändelserna. Södergård ser att rörelse och samspel förekommer ständigt, men att
samspelet mellan eleverna är komplext. För att kunna bena ut vad detta samspel består av ser
hon sig behöva använda olika begrepp. Södergård (2014) använder sig av flera olika begrepp
och då bland annat rörelse och samspel, handlingskedjor och stöd. Några av dem såg jag som
användbara i min studie.
Handlingskedjorna eller rutinerna som är kopplade till skrivande på datorplatta upprepas och
följer på varandra. För att kunna skriva på datorplatta ser Södergård, likt Klerfelt (2007) att
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eleverna behöver få olika former av stöd, av läraren eller av annan elev. Dessa stöd kan liknas
vid stöttning, scaffolding, och ges individuellt utefter var och ens behov, utifrån Vygotskijs
teori om den nära utvecklingszonen.
Följande stöd menar Södergård kan ges till eleven antingen av läraren eller av annan elev.
Funktionsstöd ges för att eleverna ska behärska funktionerna på datorn. Till exempel när de
markerar eller förstorar en text. Idéstöd efterfrågar eleven när den inte kommer på vilket
innehåll den ska skriva. Stavningsstöd ges ofta av elever som är noggranna med stavningen
och instruktionsstöd, som mer har fokus på de olika moment eleven ska genomföra i sin
skrivprocess, är det fjärde stödet Södergård ser i sin studie. Dessa stöd ger upphov till en form
av responssamtal i den nära utvecklingszonen. Södergård kommer fram till att för att samtalet
ska leda till något behöver eleverna klara av att samspela på ett fördelaktigt sätt, vilket hon i
sin studie ser att de ofta gör inledningsvis, men att det sen ibland ebbar ut. Södergård (2014)
trycker också på att undervisningen måste vara meningsfull. Likt Engström (2007) och
Hermansson (2013) visar hon att de olika delarna i skrivandet inte helt går att skilja från
varandra, därför att de pågår samtidigt och antingen kan vara tysta eller talande.
Den näst sista studien under denna rubrik skiljer sig något från de övriga genom att den
fokuserar på ett annat sorts textsamtal, nämligen ett mellan lärare och elever kopplat till en
ungdomsbok. Karolina Wirdenäs (2014) visar i en artikel på en samtalsstruktur som även kan
appliceras på ett textsamtal i samband med textskapande på dator eller datorplatta. Wirdenäs
visar att samtalsturerna innehåller turtagningar och uppbackning. Turtagning innebär att man
byter talare. Det görs till exempel genom olika sätt av uppbackning för att visa att man förstår,
till exempel genom att nicka eller humma. Man tolkar varandras bidrag, vilket är av stor vikt
för att uppehålla turtagningen.
Wirdenäs, (2014) visar på två typer av samtal, vardagssamtalet med den friare turtagningen,
det symmetriska samtalet, där allas bidrag är lika värdefulla, och det asymmetriska, som styrs
av läraren, eftersom denne äger den kunskap eleven behöver. I det asymmetriska deltar inte
lärare och elever på lika villkor, men det behöver inte betyda att eleverna är passiva.
Att genus påverkar samarbetet och den sociala interaktionen när grundskoleelever har
problemlösning framför datorn, visar Jean och Geoffrey Underwood (1998). De ser
inledningsvis att pojkar hellre jobbar ensamma och om de tvingas samarbeta är de mer
lösningsfokuserade än flickor, medan flickor väljer en form av samarbete där de ger varandra
förslag, men låter ändå en i gruppen skriva. Mixade par, pojke/flicka, är det sämsta
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alternativet, eftersom de ofta blir antagonister (Underwood & Underwood, 1998). De ser
liksom Svensson (2001) att irrelevant kommunikation är sällsynt vid samarbete vid dator och
att problemlösande strategier är vanligare, vilket kan hjälpa mig att se hur samtalen ser ut i
min studie.
Forskning om elever och digitala verktyg
Skrivsituationen på datorn eller datorplattan skiljer sig från skrivande i traditionell
undervisning. Mikael Alexandersson, Jonas Linderoth och Rigmor Lindö (2000) visar att när
elever i par får skriva berättelser på dator blir berättelsen mycket mer fantasifull och innovativ
än om de skriver den för hand. Just textsamtalet som uppstår framför skärmen är skillnaden,
menar forskarna, och hävdar att samspelet bör lärarna använda sig av, eftersom elevernas
skrivande då utvecklas. När eleverna är två vid datorn vågar de ta risker och utmana sig själva
och sina erfarenheter vilket ger möjlighet för ett samspel som skapar förståelse för någon
annans tankegångar (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2000).
Trageton (2005, 2014) visar i sitt digitala norska projekt där han jämför åtta datorklassers
texter med åtta handskrivningsklassers, att de datorskrivna texterna är både utförligare, längre
och mer språkligt utvecklade. Vid textskapande använder eleverna sig av olika digitala
resurser, till exempel olika wordformat, tillsammans med de multimodala verktygen, som ord,
bild och ljud. Vad elever i allmänhet väljer kan bero på deras skiftande läs- och skrivstrategier
och deras sociokulturella bakgrund menar Peter Andersson, Katarina Cederlund, Anna
Lyngfelt och Sylvana Sofkonova Hashemi (2013).
Forskning om elevers textskapande
Så kommer vi slutligen till själva textskapandet, det vill säga vilken typ av text eleverna
skriver och hur texten blir till på dator eller datorplatta. Caroline Liberg, Jenny Wiksten
Folkeryd, Åsa af Geijerstam och Agnes Edling (2002), menar att den typ av text som är
vanligast när eleverna börjar skriva självständigt i skolan är faktatext. De kopierar oftast
texten. Forskarna ser att elever i årskurs fem och åtta i skolämnena svenska,
samhällsvetenskap och naturvetenskap oftast kopierar ursprungstexten i stället för att skriva
med egna ord. En förförståelse, stödstruktur, måste skapas av läraren, i dialog med eleven i
den nära utvecklingszonen, för att eleven ska kunna skriva en text med egna ord, annars
produceras texten i ett kommunikativt vakuum. Kanske kan man också använda sig av en
narrativ text som inkörsport till faktatexten, menar Liberg, Wiksten Folkeryd, af Geijerstam
11

och Edling (2002). Eftersom denna studie gäller årskurs fem och åtta är det intressant att se
om eleverna i min studie, som går i årskurs två, och har använt sig av datorn sen årskurs ett,
också kopierar texten.
Att elever plagierar när de ska transformera material från till exempel läromedel visar också
Nils-Erik Nilsson (2002) men menar att de gör det i olika hög grad. Faktatexterna omvandlas
oftast till egna ord genom avskrift (Nilsson, 2002). Nilsson delar in eleverna i tre olika
grupper, nämligen kopisten, samplaren och omskaparen. Kopisten reproducerar både
innehållsmässigt och ytmässigt, samplaren skriver också av ordagrant, men gör egna texturval
och omskaparen väljer ut textpartier och anstränger sig att bearbeta texten både på ord- och
meningsnivå. Dessa begrepp har jag lånat till min studie för att försöka synliggöra vilken typ
av textskapare eleverna är.
Utifrån imitationens betydelse i socialisationsprocessen, måste man omvärdera förståelsen för
imitation, eftersom den i sociala aktiviteter kan hjälpa barn att utföra mer än vad deras
uppnådda utvecklingsnivå tillåter (Vygotskij, 1998), menar Nilsson (2002) att denna
imitation, plagiering av text, har betydelse både när barn tillägnar sig det talade språket och
utvecklar sin skrivkompetens. Båda fallen är ett led i att erövra nya språkliga verktyg. Nilsson
(2002) visar i sin studie genom Dale (1998) att det är skillnad på hur barn imiterar och hävdar
att när elever lånar från något annat och gör det till sitt eget är det imitation med förståelse,
men däremot när de endast skriver av, så är det imitation utan förståelse. Även Christina
Björn (1996) framhåller att imitationen måste betraktas som en betydelsefull väg mot att bli
skribent. Eleverna imiterar inte närvarande personer utan frånvarande människors texter. De
visar därmed på en insikt om att skriften är ett kulturellt verktyg att kommunicera innebörder
med (Björn, 1996).
Ännu en studie som visar på olika faktorer som gör att eleverna väljer att kopiera faktatexter
är Mikael Alexanderssons och Louise Limbergs studie från 2004. Utifrån ett stort empiriskt
underlag, från årskurs två till årskurs nio, visar de hur eleverna, utifrån sina tankekartor,
försöker göra egen text, men de misslyckas oftast och resultatet blir i stället lösryckta ord utan
sammanhang, som de inte själva begriper. Dialogen mellan läraren och eleverna saknas även
här och forskarna ser att tidsbristen är ytterligare en faktor, som gör att eleverna inte hinner
reflektera över vad de skriver (Alexandersson & Limberg, 2004).
Datorn är på inmarsch i skolan och då måste lärarna våga använda detta skrivverktyg menar
jag. Detta digitala verktyg ser inte alla lärare som en möjlighet till skolutveckling skriver
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Anne-Mari Folkesson (2004) och hävdar att en mängd faktorer spelar roll såsom mängden av
datorer, tillgången till teknisk support, lärarnas tydliga organisation och ledning i
klassrummet. Folkesson (2004) ser att i tydliga, språkutvecklande miljöer, s.k. A-miljöer
(Nationella kvalitetsgranskningar, 2000), har elevernas texter en framträdande roll och alltid
en mottagare. Olika miljöer, kallade A-, B- och C-miljöer, skiljer sig åt beroende på hur läsoch skrivprocessen används. I A-miljön ingår eleverna systematiskt i ett kommunikativt
sammanhang, i B-miljön är det inte lika systematiskt och i C-miljön är det synsättet nästan
helt frånvarande (Nationella kvalitetsgranskningar, 2000). I A-miljön sätts de datorskrivna
elevarbetena upp och lockar till läsning. Samarbetet och mångfalden upplevs positivt av
lärarna när initiativet har kommit från dem. Positivt är det att lärar- och elevroller förändras
och att läraren blir mer handledande, menar lärarna, samtidigt som de ser att eleverna får ökad
skrivglädje. Även barn i behov av särskilt stöd gynnas då av datorn. Men
kvalitetsgranskningen från 2000 ser också att i B- och C-miljön, där undervisningen är mer
traditionell, används datorn mest till färdighetsträning samt att söka fakta på internet.
Folkesson (2004) drar slutsatsen att eftersom datorns kapacitet inte utnyttjas i dessa miljöer
blir det svårt för lärarna att se vad den ska vara till för.
Utifrån Folkesson (2004) drar jag slutsatsen att det inte är så enkelt att om man bara ökar
datortätheten, så ändras lärarnas arbetssätt, mot att bli mer sociokulturellt och därmed
språkutvecklande. Klerfeldt (2007) menar att lärarna i förskolan inspireras av att handleda
barnen i deras multimodala berättelser och de kan då ändra sina digitala strategier. Jag inser
därmed att lärarens supportande roll är avgörande för att få igång textsamtalet mellan
eleverna. Det samtal som skapar text och gör skrivandet lustfyllt och kreativt tror jag oftast
måste initieras av läraren.
Eva Hultin och Maria Westman (2013) synliggör likt Liberg m fl. (2002) och Alexandersson
m fl. (2004) att de nya literacypraktikerna, i de tidiga skolåren, domineras av faktarapporten,
till skillnad från den traditionella läs- och skrivundervisningen, där berättande texter är
vanligast. Beror detta på, undrar jag, att i Lgr11 (2011) synliggörs tydligare, än i Lpo94
(1994) vikten av att skriva olika former av texter och inte bara de berättande. I Centralt
innehållet för årskurs 1-3 under Läsa och skriva går att läsa ”Strategier för olika typer av
texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” (Lgr11, 2011,
s.223).
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Eleverna i Hultin och Westmans (2013) studie gör motstånd mot faktagenren eller kringgår
den, genom att blanda in narrativa inslag, för att behålla sin personliga röst. Den personliga
rösten är av stor vikt för att eleverna ska våga uttrycka sig och vara kreativa (Hultin &
Westman, 2013), eftersom faktatexten oftast bara blir en reproduktion. Liberg, Wiksten
Folkeryd, af Geijerstam och Edling (2002) menar att man kan hjälpa eleverna med detta
genom att man låter elevens faktatext inledas av en egen narrativ text.
Eftersom det endast finns en relativt liten del forskning kring barns tidiga skrivande, ritande
och illustrerande kopplat till textskapande på datorn inser jag att även en pågående studie,
fastän den inte är avslutad, kan vara intressant. Denna omfattande studie av elever från
årskurs ett till tre, under perioden 2013 – 2016, vill beskriva textskapande på dator, med
utgångspunkt i innehållet. Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam, Anna Nordlund och Jenny
Wiksten (2013) menar att det behövs mer forskning kring hur man bedömer den
skriftspråkliga förmågan hos lågstadieeleverna.
Syftet med ovanstående kapitel är att placera min studie i ett forskningsfält med fokus på både
samtalet, det digitala verktyget och textskapandet, för att synliggöra de viktiga hörnstenarna
vid skrivande på datorplatta. Det som skiljer min studie från ovan nämnda forskning är, att
mitt fokus ligger endast på pojkars samarbete, i par, i samband med skapandet av egen
faktatext med bild. De båda pojkarnas texter och bilder ska placeras på en gemensam
skärmsida på datorplattan. Samarbetet, samtalet och texten som skapas påverkas av hur och
om läraren stöttar och vägleder eleverna och av de stödfunktioner hon i förväg presenterat för
uppgiften. Eleverna förväntas samarbeta, men ska ändå åstadkomma varsin text och bild.
I nästa kapitel synliggörs att studien fått en hermeneutisk inriktning och ett sociokulturellt
perspektiv, samt vilka de centrala begreppen är utifrån vilka analysen av resultatet görs.
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3. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp
Hermeneutisk inriktning
Studien har en hermeneutisk inriktning med en ansats att tolka och klargöra saker, en
kvalitativ ansats (Kjörup, 2009), där jag vill jag klargöra hur samtalet kan skapa text i
skärbaserad undervisning. Eftersom hermeneutiken både handlar om att förstå villkor och
tolka dem kan den användas för att förstå och tolka en skrivpraktik. Inga sanningar i termer av
orsak och verkan går att finna utan det handlar om att förstå vad en företeelse betyder för en
grupp av människor. I denna studie är samtalet i fokus i samband med textskapande. Både det
muntliga och det skriftliga kan tolkas. Hermeneutiska problem finns i vardagen och i alla
former av möten människor emellan (Kjörup, 2009).
Cirkeln brukar utgöra hermeneutikens grundläggande symbol, eftersom det är en cirkularitet i
denna teori, där helheten och delarna är den ena cirkeln och förförståelse och förståelse utgör
den andra. Dessa båda cirklar sammanfaller eftersom varje enhet finns i varje enskild del
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Intressant i denna studie är att se om enskilda skrivhändelser,
delar, kan synliggöra hur en hel praktik, klassrummets läs- och skrivmiljö, fungerar.
Ett sociokulturellt perspektiv
Det teoretiska perspektivet bottnar i Vygotskijs sociokulturella teori om den nära
utvecklingszonen. I denna zon befinner sig individen när den är på väg från en uppnådd
kompetens till en framtida. Teorin visar att den kompetente då vägleder den mindre
kompetente individen (Säljö, 2000). Därmed är denna interaktion mellan människor
avgörande för att de sociokulturella resurserna ska skapas. Att försöka förstå hur det går till
när människor lär sig saker är ett sätt att förbättra individens villkor. I denna uppsats
behandlas lärandets villkor i skolmiljön. Säljö (2000) menar att de regler och traditioner för
kommunikation som finns kan påverka hur eleven lär sig. De kan både skapa möjligheter och
svårigheter för elevens inlärning. Frågan jag ställer mig är hur elevers samtal,
kommunikationen, ser ut i samband med textskapande på datorplatta och hur läraren stödjer
detta samtal. För att kunna tolka och förstå resultatet av observationerna behövs begreppsliga
termer som gör det begripligt.
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Centrala begrepp
De centrala och sammanfattande begreppen har hämtats ur tidigare forskning. Under denna
rubrik ger jag endast korta förtydliganden av dessa begrepp eftersom de finns förklarade i
föregående kapitel. Vid observationerna av skrivhändelserna har jag fått ta del av hur elevers
samtal ser ut i samband med textskapandet, ett stödjande samtal. I den nära utvecklingszonen
är stöttningen en viktig faktor för att individen ska kunna utvecklas. Detta stöd ska ges av en
mer kompetent person, vilket i skolan kan vara både en lärare men också en mer kompetent
elev. De olika formerna av stöd, stöttning, är avgörande för elevens utveckling. Begrepp för
dessa stöd fann jag hos Södergård (2014), som använder sig av dem i sin magisteruppsats, när
hon synliggör årskurs två elevers skrivande på datorplatta. Eftersom eleverna i min studie
frågar om hjälp när de inte kan lösa dessa problem själva får de också stöd. Detta stöd får de
av eleven de samarbetar med, av läraren eller av forskaren. Södergårds fyra begrepp för stöd,
funktionsstöd, stavningsstöd, instruktionsstöd och idéstöd visar på olika sätt hur denna
vägledning kan se ut. Funktionsstöd ges kopplat till datorns funktioner, stavningsstöd
förmedlas när eleven har problem med stavningen, instruktionsstöd behövs för att klargöra
skrivhändelsens olika moment och till sist idéstöd som eleven efterfrågar eller läraren ser att
den behöver för att kunna skapa innehållet i texten.
I samspelet som uppstår mellan de olika individerna uppkommer rutiner, vilka Södergård
(2014) benämner som handlingskedjor. Dessa rutiner är de moment som upprepas och följer
på varandra när eleven skriver på datorplatta. Eftersom handlingskedjorna skiljer sig från
rutinerna i traditionellt textskapande blir de intressanta begrepp för att förstå skrivandet på
datorplatta.
För att förklara hur elever och lärare deltar i textsamtalet, vilket påverkar hur texten skapas, är
två begrepp från Wirdenäs (2014) användbara. Begreppen är turtagning och uppbackning,
vilka synliggör deltagarperspektivet (Wirdenäs, 2014). Turtagningen innebär att man i ett
samtal byter talare, vilket kan se ut på olika sätt bland annat på grund av hur uppbackningen
sker. Uppbackning är de hummanden och nickanden som visar att man förstått. Det
vardagliga samtalet där båda parter är delaktiga benämner Wirdenäs (2014) som symmetriskt
och samtalet där läraren styr är motsatsen, det vill säga asymmetriskt. Eftersom individens roll
i samtalet påverkar samtalets utveckling, påverkas därmed textens utformning.
Eleverna i min fallstudie skapar faktatexter vilket elever i årskurs två är mindre rustade för än
skapandet av narrativa texter, eftersom det är de berättande texterna man börjar med i årskurs
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ett. Därför blir textsamtalet än viktigare. Elevernas sätt att skriva egen text skiljer sig åt.
Nilsson (2002) visar att vissa av eleverna i hans studie skriver av allt, andra väljer ut bitar att
imitera och de som kommit längst i skrivutvecklingen omskapar texten och gör den till sin
egen. Han synliggör dem genom att benämna dem som kopisten, samplaren och omskaparen,
begrepp användbara även i mitt arbete för att förstå hur texten blir till.
Metodvalet föll på deltagande observation vilket nästa kapitel visar. Metodkapitlet beskriver
också undersökningsmaterialet samt vilka etiska överväganden som gjorts kopplat till
fallstudien.
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4. Metod, material och etiska överväganden
Forskningsmetod
Utifrån syftet med mitt arbete, som är att synliggöra hur elevers samtal skapar text i
skärmbaserad undervisning, har jag utifrån begreppet kvalitativ forskning valt metoden
deltagande observation. Detta val har gjorts eftersom jag som forskare vill få en bild av en
miljö, en klassrumsmiljö, under en viss tid. Målet är att observera och lyssna. Jag som
forskare försöker få en bild av samtalskulturen som finns i gruppen. Min observationsgrupp är
en klass och mer specifikt sex elever i den klassen. Miljön är det grupprum i klassrummet, där
elevers textsamtal äger rum under en förmiddag.
I och med att metoden jag har valt har en kvalitativ forskningsstrategi är den både induktiv,
tolkande och konstruktivistisk. Alan Bryman (2011) förklarar, att när forskningen är induktiv
innebär det att teorin genereras/grundas utifrån de praktiska resultaten. Tolkningsinriktningen
visar att tyngden ligger på förståelsen av den sociala verkligheten. Till sist är den även
konstruktivistisk, vilket innebär att fokus ligger på samspelet mellan individerna. I denna min
studie ska jag som forskare förstå hur eleverna stödjer och vägleder varandra medan de
tillsammans skapar text på datorplatta och undersöker olika möjligheter för hur en text kan bli
till.
Svagheten med kvalitativ forskning är, menar Bryman (2011), att den får utstå kritik såsom att
den är alldeles för subjektiv och impressionistisk, eftersom resultaten bygger på forskarens
egen uppfattning om vad som är viktigt och inte viktigt. Forskaren kan också påverkas av den
nära relationen till undersökningspersonerna, eftersom forskarens ingångar kan vara relativt
öppna. Detta ligger i den kvalitativa forskningens natur. Först en bit in i studien preciseras
oftast frågeställningarna.
Min fallstudie görs först efter kontinuerliga studier i klassens skriv- och läsmiljö under mer än
ett år. För mig blir det tydligt att just samtalet kopplat till textskapande, är intressant. Den
dialog som uppstår mellan både elever och elev och lärare skiljer sig från vad jag, i tidigare
lågstadieklassers skriv- och läsmiljö, fått ta del av. I denna miljö är just samtalet en viktig del
i textskapandet.
Bryman (2011) ser också att eftersom en kvalitativ undersökning är beroende av forskarens
egen kreativitet, är det svårt att göra en upprepning av den. I en kvalitativ forskning är det
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forskaren själv som är redskapet vid datainsamlingen. Forskaren beslutar vad som ska
observeras och registreras (Bryman, 2011).
För att uppnå mitt syfte har en begränsad etnografisk studie i formen av en fallstudie valts
vilket är ett tillvägagångssätt för samhällsforskning. Jag vill förstå fältet utifrån de deltagande
studierna och har fokus på en enda undersökningsenhet. Arvastson och Ehn (2009) menar att
det är av stor vikt att ha både en reflexiv och en aktiv hållning. Tillsammans gör dessa att man
ger akt, bevarar intryck och lägger på minnet. Att dessutom ge akt på en företeelse i taget är
nödvändigt för att noggrant kunna registrera vad som sker.
Etnografi är inte en okomplicerad process, utan man ställs inför många viktiga
beslutssituationer, som i sin tur kan ge konsekvenser för studien. Bryman menar att varje
fältsituation är unik och att det i viss mån gäller att ha tur när man vill hitta informanter.
Turen kan vara att man befinner sig på rätt plats vid rätt tidpunkt (Bryman 2011).
Plats och tillträde
Informanterna och den sociala miljön där jag gjort min fältstudie, är för mig känd, eftersom
jag sedan hösten 2012 gjort kontinuerliga observationer av lärare och elever i
klassrumsmiljön. Läraren utgår från och arbetar med metoden Att skriva sig till läsning eller
Tragetonmetoden (Trageton 2005, 2014) vilket skapat ett intresse och en nyfikenhet hos mig.
Eftersom jag var välbekant för informanterna, läraren och lågstadieeleverna, var det inte svårt
att få tillträde till miljön. Bryman (2011) nämner både slutna och öppna miljöer. Till de slutna
miljöerna hör bland annat skolor. Jag valde den öppna observatörsrollen. Skälet var av både
praktisk och etisk art. I skolans miljö skulle etiska problem lätt kunna uppstå om observatören
väljer en dold roll.
Bryman (2011) lyfter även problemet att få kontinuerligt tillträde och då måste jag tillstå att
det inte varit något som helst problem. Jag har kunnat komma och gå i denna skolklass om jag
bara aviserat det dagen innan för att lärare och elever skulle vara på plats. Samtliga parter har
godkänt mig och min närvaro och vi har utvecklat en god relation. Det finns dock en fara med
denna goda relation, menar Bryman (2011) nämligen att dessa nyckelpersoner kan innebära
en risk, eftersom jag som forskare då i alltför hög utsträckning förlitar mig på vad de säger. I
stället för att se skolvärlden genom mina ögon ser jag den då genom informanternas ögon.
Bryman (2011) skriver också att informanterna kan utveckla en känsla för de situationer som
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observatören vill se. Som forskare är jag medveten om detta och kommer att belysa det i min
slutsats och diskussion.
Eleverna
Min urvalsgrupp, mina informanter, är samtliga pojkar som går i en årskurs två samt deras
lärare. Klassen som helhet består av 18 elever, varav 12 är pojkar och 6 är flickor. De går på
en skola i en stad i södra Sverige och kommer från ett relativt homogent område, där de flesta
föräldrarna är välutbildade, det vill säga har mer än gymnasieutbildning.
Forskarens roll
Min roll är Deltagare – som observatör, eftersom min riktiga identitet är känd för
medlemmarna i miljön (Bryman, 2011), men elever och lärare är ändå medvetna om att min
sociala roll har forskarens status. Som observatör engagerar jag mig i skolvardagen och deltar
i olika skriv- och lässituationer. Forskaren kan vara en aktiv eller passiv deltagare (Bryman,
2011). Jag har valt att vara aktiv, vilket praktiskt har inneburit att jag deltagit som
medhjälpare i elevernas lässituation, om så efterfrågats. Jag har inte sett det som något val att
avstå från denna roll, eftersom den också gett mig elevernas förtroende och därmed skapat en
naturlig relation.
Den stora vinsten med en deltagande observation är att just få insikt i en händelse. Som
forskare är jag en sakletare. Forskaren är en insider och fokus ligger på den process som leder
fram till resultatet. Prioriteringen är att skaffa information om en samtalskultur som annars
hamnar utanför synfältet. Den deltagande observationen avslöjar saker genom forskarens
erfarenhet av att delta i liknande kulturer. Jag måste dessutom vara medveten om att
observationen påverkas av att den skrivs ner, vilket innebär att man efteråt tydligare minns det
som skrevs än det som observerades (Ehn & Löfgren, 1996).
Genomförande och dokumentation
Sen eleverna i fallstudieklassen gick i årskurs ett har jag observerat denna klass och dess sätt
att utveckla skriv- och läsmetoden klassen arbetar efter. Under hösten 2013 fortsatte mina
observationer, vid cirka tio tillfällen, och under en av dessa observationsförmiddagar i mitten
av höstterminen, gör jag en ljudupptagning av tre elevpar, medan de samtalar med varandra
för att skapa text och bild på en datorplatta. Texten eleverna ska skriva är en faktatext om
djur.
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Jag som observatör deltar öppet och ibland aktivt som lärare i de studerade elevernas samtal.
Den huvudsakliga prioriteringen är att behålla den naturliga miljön, liksom att minimera
störningar, för att göra det möjligt att se saker såsom de normalt framträder (Dencombe,
2009,). Ljudupptagning sker via mobiltelefon, vilket endast till en början registreras och
kommenteras av elevparen. De tre samtalen är 20 minuter, respektive 9 minuter och 6 minuter
långa. Det inhämtade materialet bearbetades inledningsvis genom transkribering.
Bearbetning av materialet
Under transkriberingen av observationerna, när jag spolar fram och tillbaka och lyssnar jag till
elevernas samtal flera gånger börjar en struktur skönjas för mig som forskare. Dialogen
mellan de olika parterna blir alltmer tydlig men vissa väsentliga delar blir inte synliga förrän
vid själva transkriberingen. Först vid sammanställningen av resultatet upptäcks ytterligare
viktiga samtalsdelar. En analytisk process som synliggör viktig information för mig som
forskare.
Etiska överväganden
Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. Dessa
fyra är informationskravet, samtyckekravet, konfidentiell hantering, samt nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2002). Fallstudieklassens lärare informerade redan höstterminen 2012
föräldrarna i klassen, eftersom min första fältstudie i klassen då började, att jag skulle komma
att göra kontinuerliga observationer framöver och även inspelningar av elever, för att använda
detta i en magisteruppsats. Föräldrarna fick samtyckesblanketter som skrevs under, vilket
visade att samtliga föräldrar samtyckte till detta. Samtliga krav är därmed uppfyllda eftersom
föräldrarna är skriftligen informerade och skriftligen har samtyckt till observation och
inspelning. Elevernas och lärarens namn, samt deras skola eller dess geografiska plats
avslöjas inte. Deltagarna, det vill säga eleverna, gav samtycke till att observeras, samt till
ljudupptagningen. Innan jag började inspelningen av eleverna frågade jag dem om jag fick
spela in dem när de samtalade och berättade och att man fick säga nej. Ingen av de sex
observerade eleverna hade något emot denna dokumentation. Nyttjandekravet uppfylls genom
att materialet endast används i forskningssyfte.
För att tydliggöra studiens primärmaterial, de tre skrivhändelserna, samt den analys som
gjorts, redovisas analyserna både i direkt anslutning till varje skrivhändelse, men också i en
sammanfattande analys.
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5. Genomgång av primärmaterial, analys och resultatredovisning
I det här kapitlet presenteras och analyseras resultatet av tre inspelade skrivhändelser på
datorplatta. Analysen inriktar sig på hur elevernas samtal ser ut i samband med textskapande i
skärmbaserad undervisning och hur läraren stödjer detta.
Utifrån en vald faktatext på internet på sökordet ”Svenska djur” skriver eleverna en egen text
på datorplatta. Lärarens instruktion är att eleverna ska beskriva vad djuret gör på vintern och
samarbeta i par kring text och bild. Eleverna har ritat en bild av sitt djur och bilden ska också
fotograferas med datorplatta. Båda elevernas texter och bilder ska få plats på en skärmsida.
Skrivarparen inser att de ibland kan använda mig som lärare, vilket jag låter dem göra. För att
underlätta redovisningen och för att elevernas namn ska hållas dolt, benämns elevparen med
A och B, C och D, E och G, läraren benämns L och forskaren F.
I resultatet har varje samtalstur numrerats för att kunna refereras till i analysen. De turer
redovisas som anses nödvändiga för att visa hur textskapande sker och hur läraren eventuellt
stödjer detta. Samtliga tre skrivhändelser finns med i sin helhet som bilagor (Bilaga 1,2,3) och
även i dem är turerna numrerade.
Samtalen i turerna redovisas på det sätt att när någon läser är det kursiv stil. Detta för att
synliggöra skillnaden mellan läsande och samtalande. Samtalen i turerna skrivs talspråkligt så
att och blir å, säg blir säj, jag blir ja, dem blir dom och så vidare. Jag använder mig endast av
komma som skiljetecken, fastän det inte finns i talspråket, eftersom jag upptäckte att texten
blir svår att läsa annars. Varje ny tur börjar med stor bokstav.
Skrivhändelse A och B
I det första utdraget från samtalet finns eleverna A och B, läraren och forskaren. De två
pojkarna sitter tillsammans med läraren och med mig som forskare framför datorplattan.
Eleverna ska tillsammans samtala för att skapa text genom att antingen på datorplattan skriva
eller spela in. Läraren hjälper inledningsvis till. A inleder med att säga att han inte vill läsa om
den (snoken) och B:s replik är att det är spännande att läsa. Djuret han valt är fästing.
1

A: Vill inte läsa om den

2

B: Jo de, jo de är spännande att läsa

3

L: Men vet du vad som händer med fästingen på vintern
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4

B: Ja vet inte

5

B (läser mumlande på sitt faktablad och läser halvhögt) de sitter ofta på hundar.

6

B: De sitter ofta på hundar

7

L: Ja

8

B: På många andra sätt…djuren…fåglar…ödlor…fästingen, står det inget om vintern här…vuxna fästingar,
större delen av året

9

L: Fästingen är framme tidigt på våren, den kan hittas fram till det blir höst, men om det blir vinter

10

A: Där är alfabetet (Han pekar på väggen och rabblar det alfabet han ser) a,b,c,d,e,f,…

11

L: Du detta var inte så lätt, för jag tror om jag fattar det rätt B, att (här stoppar läraren)

12

B: De nya ungarna kallas lave (han söker vidare i texten)

13

L: Larver (rättar läraren)

14

B: De har bara sex ben

15

L: Här tror ja du har svaret

16

B: De små lavena

17

L: Larverna

18

B: Vilar i marken till nästa vår

19

L: Jaa

20

B: De vilar till nästa vår

21

L: Honan lägger sina ägg när äggen kläcks så blir de larver vet du vad en larv är

22

B: Mmmm

23

L: Och larverna dom gräver ner sej i marken eller dom vilar under marken tills de blir varmare till våren

24

B: Ska ja skriva de

25

L: Ofta dör mamman, honan, när äggen blir larver

26

B: Mmm

27

L: Å sen, larverna övervintrar i marken, gömmer sej där, sen ligger de där å har de skönt tills de blir
varmare

28

B: Mmm

29

L: De blir nymfer, de var spännande djur du valt, de kallas nymfer när de är där under jorden

30

B: Var stod de nu igen

31

L: Vänta

32

B: Där står de

33

L: Titta här va de står till å mä, de små larverna vilar i marken till nästa vår då hittar dom varsitt värddjur,
alltså dom hittar ett djur, kanske en hund, som dom kan suga blod ifrån, när de börjar bli varmt, å dom
börjar vakna, eller hittar dom B, å sätter sej där å suger blod, å då blir dom (här slutar läraren).

Elev B visar direkt ett intresse (tur 2) för att läsa och indirekt visar han sig villig att samtala
med läraren. Inledningsvis är A intresserad av annat (10), alfabetet på väggen, och inte av vad
B och L samtalar om (3-9, 11-33) kring fästingen, där B får idéstöd (Södergård, 2014).
Läraren vägleder B genom texten genom att läsa den högt. Detta stöd kan läraren ge när
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eleven inte kommer på vad han ska skriva. Läraren kan hjälpa eleven att komma igång eller
komma vidare genom att till exempel, som i denna skrivhändelse, tillsammans med eleven
läsa faktatexten. Läraren stöttar och vägleder B, och det verkar som att förståelse skapas,
genom detta samtal och denna högläsning (3-9, 11-33).
Turtagningen mellan B och läraren har ett tydligt deltagarperspektiv. Man tolkar varandras
turer och byter därför talare på ett naturligt sätt, en friare turtagning. Samtalet har långa
sekvenser och är symmetriskt (Wirdenäs, 2014). Både läraren och eleven tycks intresserade av
att hitta rätt fakta om fästingen. Dialogen mellan L och B blir utgångspunkt för det fortsatta
arbetet i skrivhändelsen, när läraren sen inte är där. Även uppbackning (Wirdenäs, 2014) med
hummande från B (22, 26, 28) sker, vilket gör att dialogen hålls vid liv och verkar intressant
för båda parter. Nickanden är också en form av uppbackning som tyvärr inte går att ta del av i
min studie, eftersom den inte är filmad utan endast inspelad.
I nästa utdrag vill A i stället fotografera sin teckning med datorplattan (tur 34-37, 39-41, 4344) och har med läraren en dialog om detta (34-37, 39-41, 43-44). Han får funktionsstöd
(Södergård, 2014) av läraren. Detta stöd är ett konkret stöd och en hjälp kopplat till
datorplattans funktioner, som i detta fall är att med denna fotografera teckningen. A behöver
hjälp med detta.
34

A: Kan ja börja fota nu

35

L: Ja börja fota du, de va de att vi fastnade för fästingen

36

A: Är de denna

37

L: Ja

38

L: Fästingen är ägg larv å sen blir den nymf men om vi ska säj de enkelt B så skulle man kunna säj att
dom vilar under marken, hänger du mä, lite, fick du till nåt (det sista är riktat till A)

39

A: Mmm

40

L: Ska du ha den där istället (säjer hon till A) ska ja hålla den

41

A: Så

42

L: Äggen kläcks då blir de larver (nu pratar läraren med B)

43

F: Så, blir de bra, blev de utan mina fingrar (riktat till A)

44

A: Så ja, har fotat min nu, va ska ja göra nu

/…/

Turtagningen med A består i stället av kortare turer som inte är så utvecklade. Samtalet blir
asymmetriskt (Wirdenäs, 2014) med korta sekvenser innehållande fråga och svar (tur 34-37,
39-41, 43-44). Eleven önskar få hjälp med det han ska göra på datorplattan och ställer frågor.
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Eftersom ingen lämnar över turen till honom, så måste han till slut ta den (34). Läraren vänder
sig till A med kroppen (40), men fortsätter ändå samtalet med B (42), fastän B är tyst.
Forskaren stöttar A (43).
Därefter följer även ett friare samtal, där A är mer delaktig, vilket har flera och längre
turtagningar, men elev B och läraren är mest delaktiga. B handleder tillsammans med läraren
elev A och använder sig av kunskapen han fått, funktionsstödet (44-77) kring hur man
fotograferar och placerar bilden på datorplattan (78-80).
75

L: Men nu vet du hur du ska fixa de

76

B: Du får bläddra dit (säjer han till A)

77

L: Ja tror ni vet hur ni ska göra, ja kommer tillbaks å kollar till er killar

Läraren lämnar över handledarrollen till B (75-77). Därefter handleder B sin skrivarpartner A.
Elev B för en lång monolog med sig själv (och med forskaren) kring hur han ska kunna
fotografera sin teckning (103). Han söker inte stöd hos A. B samtalar genom hela
skrivhändelsen, antingen med parterna i skrivhändelsen eller med sig själv.
78

B: Är de min tur nu, ja får ha de på en sida

79

F: Kan du dra i hörnet

80

B: Så nu förminskar ja den, får dra upp den ibland, den ska inte va så, måste skriva då, ta bort fästingen,
tar man bort fästingen mä en sån där

/…/

Samtalet, om fästingen och våra erfarenheter om fästingar, fortsätter sedan mellan mig som
forskare med både elev B och elev A. (81-96). A deltar inte lika mycket som B. Dialogen har
en friare turtagning där talarna lämnar över ordet på ett naturligt sätt och allas bidrag är
värdefulla. Det är ett symmetriskt samtal. Handlingskedjorna (Södergård, 2014) i dessa utdrag
är sådana att B har en tendens att ta över, vilket gör att A har svårt att komma in i samtalet
(44-77, 81-96). Turtagningarna (Wirdenäs, 2014) som forskaren och B har är fler (81-86, 9397) än dem läraren har med A (87-92).
Elev B ger åter igen A funktionsstöd (98-102) kring hur teckningen ska fotograferas och
placeras. Han använder sig åter igen av den kunskap han fått i samtalet med läraren tidigare
(44-77).
98

A: Ska vi prata in eller

99

B: Ja skriver tack, ja vill inte prata mä nåra såna där saker, eller ja pratar nog in, ja läser i en sån där

100

A: Ska man fota här
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101

B: Nere i marken nej, där ska man fota, (gnolar en lång stund) den där kameran stämmer inte, är ja här
står ja mot denna, så är den där borta, så är ja här borta, så nu fotar ja den, nej dä går ju inte göra min

102

A: Ja fotade min

103

B: Åh den blir så stor, nej nu snurrade ja den, så där ja, nej ja måste ha den lite större, å få den lite
större, vi har den så, då så så läser ja väl in då på min, (gnolar) å den, nu ska vi läsa här, nej nu trycker ja
på min lilla, titta på pappret å de var knappt

Elev A har tappat intresset och vill göra något annat. I grupprummet finns barnböcker (104),
men B vill spela in sin text vilket han troligen bestämt sig för (105-106). A skapar inte sin text
förrän längre fram i dialogen med B (162). Elev B läser in sin text på datorplattan (106), utan
att fråga om råd. Han behöver inte tänka på stavning, eftersom han spelar in.
104

A: Ja vill läsa bok

105

B: De små larverna vilar till nästa vår larverna larverna nu kör vi

106

B: (Läser in sin text): De små larverna vilar i marken tills nästa vår då de hittar sitt värddjur som de kan
suga blod ifrån ifrån under fyra åtta dagar, se hur dä blev, svår text den här, hallå ska dä inte börja (han
vill lyssna på inspelningen)) nej nu börja dä (han lyssnar och upptäcker att han inte kom in från början)
ska lyssna på hela nu, ska vi se här, nu ska ja lyssna på hela (när han lyssnar fnissar han)

Utifrån Nilssons (2002) kriterier anser jag att B är en samplare. Han väljer ut textavsnitt som

De små larverna vilar i marken tills nästa vår då de hittar sitt värddjur som de kan suga blod ifrån under fyra
åtta dagar

han vill läsa in (106), från det inledande samtalet med läraren (3-33).
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107

B: A nu är det din tur eller vill du skriva

108

A: Mmm, jag vill skriva bara vi blir klara

109

B: Skriv nu

110

A: Vänta, var är mitt papper

112

B: Ska du skriva av den, har du bara ett papper, jag fick tre papper, det fanns jättemycke om fästingar

113

F: Mm har du läst allt

114

B: Nä de orkar ja inte göra heller

115

F: Nej va beror de på då

116

B: För mycke text

117

F: Ja

118

B: Å smått

119

F: Å smått blev det också

120

A: Snoken är (läser innantill från faktatexten)

B agerar lärare, tar kommandot och talar om för A att nu kan han börja skriva (107-120).
Eftersom det kan vara svårt att komma ihåg vad man ska göra och i vilken ordning, så får A
instruktionsstöd av B. Detta stöd ges när eleven inte klarar av de olika skrivmomenten. Det är
vanligare att läraren ger detta stöd.
B verkar fortfarande tänka på sin fästing och läser från sitt faktablad (121, 123). A försöker
åter igen att läsa från faktabladet (122), försöker ta plats. Forskaren intresserar sig för A
(124). A börjar skriva.
121

B: Äcklig och har så många ben (B funderar fortfarande kring sin fästing)

122

A: Snoken är

123

B: Fästing är farlig jo de är den visst de, fästingar finns i stora delar av Sverige, fästingen är svart och
röd, blää äckligt, så sitter dom i mä huvet

124

F: Vad skriver du för nåt (vänder sig till A med frågan)

125

A: Snoken är en orm med gula fläckar (läser från sin faktaatext)

I nästa utdrag fortsätter B att intressera sig för A:s text och menar att A kan härma faktatexten
han har framför sig (126). B ger A idéstöd, på sitt sätt, genom att be honom härma texten.
126

B: Kan du inte härma det (B menar att A ska härma texten på faktabladet)

127

B (läser): Snoken är en svart orm med gula fläckar i nacken, snoken är inte farlig, snoken vill helst vara
nära vattnet

128

A: Snoken

129

B (läser): Snoken äter både fiskar och grodor

130

A: Ja skriver allt detta
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131

B: Här äter snoken en groda, urk, snoken går i dvallan (B uttalar ordet dvala fel)

När elev A inte förstår vad han ska skriva om sitt djur, snoken, föreslår elev B ett enkelt sätt
och pekar på faktatexten som A har framför sig (126-131). B läser från A:s faktablad precis
som läraren nyss gjort för honom (127, 129, 131). Detta idéstöd är viktigt för att A ska kunna
skapa sin text. Elevernas samtal skapar texten och samtalet i sig skapas utifrån att elev B vill
hjälpa elev A eller möjligen av att B är intresserad, av snoken.
snoken är en svart orm med gula fläckar i nacken snoken är inte farlig

A är med Nilssons begrepp (2002) en kopist och skriver av sin text från faktabladet. Han
följer eleven B:s råd att härma texten (126-127). B föreslår tre meningar (127) men A skriver
endast två. Han skriver inget om vad snoken gör på vintern, fastän det på hans faktablad finns
tydligt beskrivet och fastän F och B har ett långt samtal kring just den texten när B läst om det
på A:s faktablad (131-152).
132

B: Vad är dä för nåt dvallan

133

F: Ja vad går snoken i

134

B: Dvalla

135

F: Dvala

136

B: Dvala

137

F: Vad är dvala för nåt (här får jag inget svar utan svarar själv)

138

F: Den går ner på jättelåg temperatur, den är inte död, men om du skulle komma fram till den och peta
på den, så kanske den inte skulle vakna, den går ner på låg temperatur för att klara en kall vinter, så gör
björnen också, den går i dvala, den går i ide
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139

B: Långt ner

140

F: Ja de behöver inte vara långt ner men temperaturen blir lägre

141

B: 22 centimeter långa när de kommer ut ur äggen (Han läser vidare i A:s text) snoken lever i södra
Sverige

142

F: Var är de nån stans södra Sverige

/…/

Åter igen en lång turtagning (132-161) och i detta fall mellan F och B som inledningsvis
handlar om det djur som A skriver om och som fortlöper därför att B ställer frågor till F. En
symmetrisk turtagning där B utifrån sitt intresse och sin nyfikenhet ställer frågor. Under tiden
imiterar A två rader från sin faktatext. Han intresserar sig inte för samtalet, förutom vid ett
tillfälle (150), fastän det ursprungligen handlar om det djur han valt, nämligen snoken som går
i dvala (på vintern, vilket inte sägs) (132). Elev B hjälper A att söka fakta i sin faktatext precis
som läraren gjorde med B nyss. Denna glädje, som B verkar visa över nyfunnen kunskap, ser
jag även hos läraren i min studie (29, 33) genom att hon säger att B valt ett spännande djur
och dessutom utbrister: ”Titta här va står de till å mä”, när hon hittar vad fästingen gör på
vintern.
När A är klar med texten ber F elev A att läsa texten igen (162-170), eftersom F upptäckt att
ordet” fläckar” saknas. Forskaren ger honom stavningsstöd.
162

A: Snoken är en svart orm med gula fläckar i nacken, snoken är inte farlig

163

B: Nu trycker du där

164

F: Kan du inte läsa en gång till vad du skrev

165

B: Ha ha du läste för snabbt

166

A: Snoken är en svart orm med gula fläckar i nacken snoken är inte farlig

167

F: Kan du läsa de en gång till tror du (B fnissar lite)

168

A: Snoken är en svart orm med gula fläckar i nacken

169

F: Var står fläckar

170

A: Fläckar

I nästa utdrag visar B elev A hur han kan rätta till sitt fel på skärmen på datorplattan (171183), en form av stavningsstöd och även funktionsstöd (Södergård, 2014). Skrivprocessen tar
lång tid så B måste följa med honom genom rättningen. A har svårt att upptäcka felet, men B
handleder honom tålmodigt fram tills A ser felet (171-183).
171

B: Gula gula i, de står gula i nacken, de står inte fläckar, de står bara gula i nacken, går å skriva om, du
kan göra så här (B visar på hur man gör när man ska lägga till fläckar)

172

A: Ska ja skriva om allt
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173

B:(läser från skärmen) snoken är en svart orm med gula i, fläckar i, efter gula, där fläckar

174

F: Vad ska du göra nu

175

A: Där

176

F: Ja backa

177

B: Fläckar i, ja de kommer efter gula, sen i nacken

178

A: De är inte så dumt de

179

B: Snoken är inte farlig, där ska de va

180

F: Där va bra

181

A: Oj

182

B: Va var de nu de skulle stå

183

A: Nej

Därefter glömmer A sista bokstaven i fläckar och blir åter igen vägledd (184-211) av B. B ger
vid ett flertal tillfällen genom skrivhändelsen olika former av stöd. I detta utdrag får elev A
stöd av elev B och av forskaren, både funktionsstöd och stavningsstöd (171-211). Den ena
eleven förklarar datorns funktioner för den andre, för att han på skärmen ska kunna rätta
stavfelet och skapa en korrekt text. Den andre eleven, A, missförstår honom flera gånger (185,
187, 189). A förstår inte vilket stavfel han gjort. Stavningsstöd och funktionsstöd hänger på
datorplattan samman, eftersom man för att kunna rätta stavfelet även måste använda sig av
datorplattans funktioner. Detta funktionsstöd behövs inte när eleven skriver sin text med
penna och papper, utan är kopplat till skärmskrivandet.
184

B: Där nej där, fläckar ska de stå, FLÄCKAR, så där ja, fläckar är

185

A: Nej men ja behöver inte ha snoken är en

186

B: Men de ska stå fläckar

187

A: Snoken är

188

B: Ska va i slutet, inte fläcka, står det bara fläcka är

189

A: Nej i nacken de står ju där (pekar på bokstaven r i texten)

190

F: r

191

B: Fläckarrrrr

192

A: Fläckar

193

F: Just de

194

B: Fläckarrrr i nacken fläckarrr i nacken, de heter inte fläcka

195

B: Det heter inte fläcka

/…/

Samtalet skapas i samband med textskapandet, genom att läraren ger idéstöd, och genom att
den ena eleven B, hjälper den andre A, ger honom både idéstöd, funktionsstöd,
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instruktionsstöd och stavningsstöd. I denna skrivhändelse är läraren närvarande en längre
stund, vilket gör att samtalet mellan läraren och B utvecklas till en text, som B läser in. Det
idéstöd som läraren ger till B försöker elev B föra vidare till A, vilket även ger A en form av
vägledning i hur han ska skapa sin text.
211

A: Ja är färdig nu kan ja gå ut nu

212

B: Nu kan du gå ut, vänta du måste lyssna på mig igen (han spelar upp sin text) De små larverna visar i
marken tills nästa vår då hittar de var sitt värddjur som de kan suga blod ifrån i fyra åtta dagar

213

F: Bra (nu riktat till A som är klar) vad duktiga ni är

214

B: Kan de sitta på en mänska i fyra åtta dagar

215

F: Ja de är de som är, så hemskt, de sitter där så länge innan man hittar den, tack så mycke, du glömde
den, här du glömde din orm (riktat till A)

Skrivhändelse C och D
I denna skrivhändelse sitter det också två pojkar framför en datorplatta och ska skriva varsin
faktatext om hermelinen och spansk skogssnigel. Läraren sitter inledningsvis också här, för att
strax gå hon vidare till några andra elever. I observationen av C och D ger läraren
instruktionsstöd till båda eleverna (1).
1

L: Ni bestämmer det själv om ni ska skriva eller spela in (sen går hon till en annan station, kanske
eftersom jag sitter vid denna och kan hjälpa dem om så behövs)

2

C: Jag vill skriva

3

D: Jag också

4

F: Vad har ni för djur

5

C: Jag har spansk skogssnigel och han har hermelin

6

F: Spanska skogssnigel, mmm, varför just spansk

7

C: Det var den enda mördarsnigeln som fanns

8

F: Jaha och du har hermelin

9

D: Mmm

10

F: Har du sett en hermelin på riktigt

11

C: Nej

12

F: Nähä

13

F: Vad ska ni göra nu

14

C: Fota

15

F: Fota, får jag sitta närmare er så jag ser

16

C: Där (han fotograferat sin teckning)

17

F: Oj vilken spännande bild

31

C ger också instruktionsstöd (18-25) till D. D ger ensam ingen form av stöd till elev C,
eftersom C är snabbare än D i de olika skrivmomenten. B och C är de elever i de tre
skrivhändelserna som ger instruktionsstöd.
18

C: Åh, men nu tar ja åh (paus där han suckar och andas djupt medan bilden kommer på rätt plats) färdig,
så måste vi skriva, vem ska skriva först

19

D: Ska vi skriva vad som händer, med dem

20

C: Ja, men vilket djur ska vi skriva om först

21

D: Ditt då, man kan ju inte välja, men det bara kommer, då kan man välja

22

C: Ja du får börja

23

D: Ja vet inte

24

C: Man ska skriva och så ska man titta, man ska både titta och skriva

När jag som forskare frågar om man har någon text att titta på svarar C lite tvetydligt att man
inte måste titta på någon text (25).
25

C: Man måste inte om man kommer ihåg ändå, de är sex saker

Elev D får stöttning, idéstöd av både mig som forskare och av elev C (26-30) genom att vi
vägleder honom i texten och bilden. D får hjälp att komma på vad han kan skriva om genom
att vi sökläser på D:s faktablad.
26

D: Det står inte här, vi ska skriva om det som händer på vintern, det står inget

27

F: Får se om du hittar nåt

28

F: Här är sommaren, va står de sen på bilden efter

29

C: På vintern får den tjockare päls

30

D: Här är hermelinen nästan vit men spetsen på svansen är fortfarande svart (Läser från sitt faktablad)

I turtagningen mellan de båda eleverna är det elev C som leder samtalet, men turerna är mest
lika långa och har formen av ett vardagligt samtal, vilket gör samtalet symmetriskt (18-24, 2630). C säger att hermelinen får tjockare päls på vintern, men den texten finns inte på
faktabladet (29). D läser från sitt faktablad och C undrar om han kan få börja skriva, medan
han skuttar runt i grupprummet, (31):
31

C: Har han börjat skriva nu

C försöker dock ge idéstöd till D (32-34) och pratar då om det djur som D valt (32). På
faktabladet varifrån D hämtar informationen finns sex faktarutor. D skriver av en av dessa
(35), därmed är han en kopist.
32

32

C: Hermelinens svans, där är ju en hermelin på riktigt

33

D: Men det är kanske inte just den hermelinen

34

C: Det var en hermelin som bodde på stranden, men när det blev vinter så gick han i ide

Kanske är ovanstående mening ett förslag till D på en text, ett idéstöd (34). Den texten finns
inte på faktabladet, vilket däremot den text som D skriver gör (35). Han skriver av texten.
35

D:

På vintern är hermelinen nästan helt vit. Spetsen på svansen är fortfarande svart

36

D: Ding dong (säger han när han placerar sin text)

Elev C läser tyst hans text, upptäcker ett stavfel, som han påtalar för D, vilket D rättar till.
Han hjälper också sin skrivpartner att redigera på datorplattan när denne rättat felet, ett
stavnings- och funktionsstöd (37-42).
37

C: FoRtfarande (han betonar R)

38

D: Hur stavar man det

39

C: FoR tror jag (han betonar åter R)

40

C: Ja jag visste de (när D rättar så har den röda felstavningsmarkeringen försvunnit)

41

D: Svans

42

C: Och så trycker vi på done och så trycker vi på här och så trycker vi på zoom och så trycker vi på text
och så trycker vi på skriva äääääh så

43

D: Lustigt
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44

C: Vad hände egentligen med han, det måste jag läsa nu (så läser han om mördarsnigeln) han gör barn
på vintern eller så spräcker..(går inte att höra vad han säger i inspelningen)

45

F: De skulle jag vilja veta vad dom gör på vintern, dom där mördarsniglarna

C pratar högt för sig själv när han använder sig av datorplattans funktioner. Därefter börjar
han leta efter fakta om sitt djur, spansk skogssnigel. Han läser tyst och tittar på bilderna.
Läraren kommer in och ger tillsammans med D idéstöd till C om vad han kan skriva vid nästa
lektion kring skogssnigeln på vintern (46-56). Läraren stöttar inte eleverna C och D på samma
sätt som hon gör med elev B i den första skrivhändelsen. Hon är endast närvarande en kort
stund i slutet och då agerar hon entusiastisk lärare, hjälper dem och skapar nyfikenhet (46-56)
genom att försöka få dem att minnas vad de tidigare pratat om och berättar också vad hon tror
att djuret gör på vintern.
46

L: Vad händer med ditt djur

47

D: De står inte

48

L: Va tror du om du tänker på vad vi har pratat om, olika sätt att göra sig redo för vintern

49

C: Får tjockare päls och äter men de står inte

50

L: Det ni inte hinner nu får ni fortsätta med, jag ger er tid efter maten så att ni blir färdiga, de är inte
säkert vi hittar nåt, vi får kanske googla de

51

D: Ja tror den går i ide eller nåt sånt

52

L: Ja tror den sover över vintern och va tror du (hon vänder sig till C)

53

C: Ja tror den dör

54

L: Ja är faktiskt inte riktigt säker på va de gör, om den lägger sig och gömmer sig eller om den dör eller
om den fortplantar sig, den gömmer sig nånstans

55

C: Ja

56

L: C vi får ta reda på de

Eleven C:s text blir mycket kort och handlar inte alls om vad djuret gör på vintern (57). Min
tolkning är att, eftersom han inte hittar den fakta han behöver så skapar han en egen text och
gör därmed plats för sin personliga röst, vilket är ett kreativt inslag. Han säger dessutom att
man inte måste läsa texten om man kommer ihåg ändå (25). Texten som C skriver kommer
till efter min observation och han har inte hittat någon fakta om vad djuret gör på vintern på
sitt faktablad.
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57

C:

Det du ser på denna bilden är en spansk skoksigel

Samspelet i en handlingskedja skapas och utvecklas olika beroende på vilka två elever som
tillsammans ska skapa text och vilket intresse de har av att hjälpa varandra, samt hur
intresserade de är för varandras texter. Hur samspelet och rutinerna ser ut beror också på hur
deras skriv- och lässtrategier ser ut, om de skiljer sig mycket åt, samt deras skilda kunskaper
om textskapande på datorplatta. Inledningsvis håller C i turtagningen och tar över samtalet
med F (1-25) men eftersom D får tillåtelse av C att börja skriva sin text, tar han mer och mer
plats. C har större kunskap både om datorplattans funktion och det språkliga, vilket gör att
han får ett försprång, som han använder sig av. Samspelet mellan eleverna är oftast mer av
den tysta karaktären.
Samtliga Södergårds fyra stödfunktioner är tydliga i denna skrivhändelse. Eleverna ger
idéstöd, instruktionsstöd, funktionsstöd och stavningsstöd (Södergård, 2014). Turtagningen
mellan eleverna består av kortare turer och är symmetriska (Wirdenäs, 2014). En viss
uppbackning (Wirdenäs, 2014) förekommer. Turtagningen mellan mig som forskare (F) och
eleverna är däremot av asymmetisk art, jag frågar och de svarar, jag agerar lärare (4-17).
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Skrivhändelse E och G
Till sist får vi möta ytterligare två pojkar som ska skapa varsin faktatext. Den ena, E, om
ekorren och den andre, G, om igelkotten. De befinner sig också i grupprummet framför en
datorplatta. Forskaren för en inledande dialog med dem (1-6) en form av instruktionsstöd.
1

F: Va skriver ni för nåt, får höra

2

E: Ekorren får tjockare päls och den letar mat

3

F: Har ni nån bild till de

4

E: Mmm

5

F: På en ekorre, på ekorrens mat

6

E: Nej ja har bara ritat en ekorre

Något senare när elev E fotograferat bilden med datorplattan instruerar läraren och elev E (8,
10, 15,16,) elev G i hur han ska lägga in sin bild. Han får funktionsstöd. Elev E har ritat en
ekorre och säger inledningsvis:
7

E: Fröken var trycker ja när ja är klar

8

L: Åh du klickar på done

9

G: Nu är de min tur

10

E: Där måste man gå in där

11

G: Här ligger mitt skelett

12

E: Fröken, jag och G är skrivarkompisar och våra skelett ligger bredvid varandra

13

L: Mm

14

G: Nu måste man trycka där va

15

L: Då gör du en till sån, kommer du ihåg hur man gjorde

16

E: Ska du skriva eller spela in

17

G: Skriva, vänta, de blev inte bra, den är utanför (nu fotograferar han sin teckning)

I detta textskapande har läraren och elev E bäst kunskap om hur man gör för att placera bild
och text på skärmen (7-17). Elev G kontrollerar med läraren om han trycker på rätt ställe på
skärmen (14). Bilden hamnar utanför så att han måste rätta till den (17), och får beröm av
läraren (18). Båda eleverna ser något annat som är intressant i grupprummet och försöker föra
ett samtal med läraren om detta (11-13).
18

L: Bra du rättar till den

19

F: Så där, måste det va, sen all text

20

E: Det kan du skriva

21

F: Va skriver du för nåt
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Under tiden skriver även andra elever sina texter och pratar högt, alldeles intill. Läraren
hjälper dem också. Elev E och G är tysta medan G skriver sin text, som han sen läser högt
eftersom jag som forskare frågar (21).
22

G:

Igelkottkoten (väger) det måste hoppa (han menar på skärmen) dit går i ide Och letar matt.

Denna text är inte avskriven från faktabladet. Utifrån Nilsson (2002) kan jag varken beskriva
honom som kopist, samplare eller omskapare. Att igelkotten går i ide kan vara kunskap han
hade sen tidigare och att han letar mat, verkar han hämta från E, som skriver att ekorren letar
mat (32). Till sist kommenterar elev E att han glömt rita klor på ekorren (27).
23

F: Mm

24

G: Sen är de färdigt, de står så

25

F: Ja den är snygg, den är också snygg, tycker ja (pekar även bilden som G gjort)

26

G: Titta färdigt

27

E: Jag glömde rita klor på min ekorre

28

G: Färdigt

29

E: Då får vi ha dem så

30

F: Ska ni ha texterna på bilden, okey, tycker ni att de är bra, svårt att se dom tycker ja men de tycker inte
ni

31

E: Vi säger till fröken då att vi är klara med de här

Nu har E skrivit sin text (32) och inte heller den går att hämta från faktabladets text. Han är
alltså ingen kopist. Informationen har han förmodligen hämtat från bilden på faktabladet, som
visar en ekorre som sitter i snön och äter på något.
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32

E:

Ekorren for tjockare päls och den letar matt på vinten

Dessa båda pojkar lägger texten på bilden, inte under. Samtliga skrivhändelser visar samma
handlingskedjor, det vill säga rutiner eller sätt att handla som upprepas och följer på varandra,
eftersom man använder sig av datorplattan och jobbar i par. Det uppstår andra rutiner när man
skriver på och fotograferar med datorplatta i par, än när man jobbar enskilt och skriver
förhand.
Sammanfattande analys av samtliga skrivhändelser
Handlingskedjorna i samtliga skrivhändelser har funktionella rutiner som upprepas, rutiner
som är kopplade till skrivande på och fotograferande med datorplatta, vilket gör att samtalen
mellan eleverna kommer att handla mestadels om funktionsstöd. Ibland kopplas
stavningsstödet till detta funktionsstöd. Samspelet i handlingskedjorna skiljer sig ändå något
åt, beroende på vilka elever som samtalar med varandra, vilket jag utförligare analyserat i
samband med skrivhändelse C och D.
I den första skrivhändelsen, A och B, som skiljer sig tydligt från de båda övriga, förekommer
samtliga former av stöd. Idéstöd, funktionsstöd och stavningsstöd är vanligast förekommande
och de används av B, läraren, som här är mycket närvarande, och forskaren, eftersom A är
den som har nog med sitt eget skrivande eller för att han inte kommer in i samtalet. I denna
händelse agerar B lärare och ger liksom läraren idéstöd, vilket även C försöker göra i den
andra skrivhändelsen. C ger också samtliga former av stöd till D, vilket kan bero på att läraren
där inte är mycket närvarande.
I samtliga skrivhändelser är det en elev som tar över, B, C och E, och gör det därmed svårt för
den andra eleven, A, D och G, att komma in i samtalet. B visar i den första skrivhändelsen, på
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många sätt att han är intresserad och tar över det samtalet mer än vad som sker i något av de
andra tre. B är dessutom den enda som visar på uppbackning genom hummanden, vilket ger
samtalet med läraren ett stort deltagarperspektiv. Om uppbackning sker genom nickanden kan
jag tyvärr inte veta eftersom ingen filmning skedde.
Turtagningen mellan elever och mellan lärare, forskare och elever består av långa eller korta
turer oftast med ett vardagligt språk och det är både eleverna och läraren som tar den aktiva
rollen genom att ställa frågor kring hur de ska göra. Turerna handlar mestadels om
funktionsstöd, stavningsstöd och idéstöd.
När läraren är närvarande och kan ge idéstöd skapar detta intresse hos eleven för
skrivuppgiften, vilket både det symmetriska samtalet, turtagningarna och textens innehåll
synliggör. Utan samtal med läraren verkar eleven få en lägre förståelse för texten.
I det avslutande kapitlet görs en återkoppling mellan studiens resultatredovisning och tidigare
forskning, utifrån vilket jag besvarar frågeställningarna och drar slutsatser.
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6. Slutsats och diskussion
Jag har tidigare gjort kontinuerliga observationer av läs- och skrivmiljön i denna
lågstadieklass. Med fokus på samtalet har jag då sett arbete med textskapande, när datorn
tycks ha motiverat elevernas skrivande och verkar ha skapat ett lustfyllt lärande med läraren
som handledare. Klassrumsmiljön har varit inspirerande eftersom samtalen mellan eleverna
visat på ett stort intresse för skrivande, i och med att eleverna inledningsvis skapar narrativa
texter vilket gett utlopp för deras kreativitet. Dialogen mellan eleverna och mellan elev och
lärare har skiljt sig från vad jag, i tidigare lågstadieklassers skriv- och läsmiljö, fått ta del av.
Utifrån denna erfarenhet valde jag att för denna studie i stället dokumentera skrivande av
faktatext, för att se om det samtalet skiljer sig från det när eleverna skapar berättande text. För
att ha möjlighet att få syn på detta har jag i analysen av resultatet använt mig av analysverktyg
som bottnar i den nära utvecklingszonen. Dessa som har hämtats från Södergård (2014),
Wirdenäs (2014) och Nilsson (2002) och gjort det möjligt att försöka se hur samtalet ser ut i
samband med textskapande.
Hur ser elevernas samtal ut i samband med textskapande?
Min första forskningsfråga gäller hur elevernas samtal i samband med textskapande ser ut.
Utifrån analysen av resultatet ser jag att studiens tre textsamtal skiljer sig åt. Inledningsvis
synliggörs att förmågor som nästan inte efterfrågas i den traditionella läs- och
skrivundervisningen blir av stor betydelse, nämligen elevens verbala, social och digitala
färdigheter, när de i parsamtal ska skapa text på datorplatta. Samtalen elever emellan handlar
sällan om innehållet i den text de ska skriva utan oftast om hur ord ska stavas och om hur
datorplattans funktioner ska användas. Den elev i paret som har lätt för att använda talspråket
och är van vid datorplatta tar över i dessa samtal, vilket gör att den andra eleven inte kommer
till tals och inte hinner med. I min studie visar den ledande eleven sin parkompis det han lärt
sig bemästra. Den eleven ger oftast funktionsstöd eller stavningsstöd och mer sällan idéstöd
och instruktionsstöd (Södergård, 2014) och blir då en form av vägledare i textens form.
Samarbetet och samtalet pojkarna emellan är lösningsfokuserat, det vill säga att eleverna
mestadels pratar om att lösa uppgiften. Underwood och Underwood (1998) hävdar, även de,
att eleverna i deras studie är fokuserade på detta och att det främst gäller pojkarna. I min
studie, som endast består av pojkar, är det tydligt att när den ena pojken i skrivarparet skyndar
på, tappar den andre intresset, eftersom han inte hänger med, och sysslar i stället med något
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helt annat. Att intresset kan falna hos den ena eleven i skrivparet ser Underwood och
Underwood (1998) även i sin studie. Jag drar slutsatsen att eleven som har lätt att låta någon
annan ta över samtalet och skrivandet kanske bara inledningsvis ska använda sig av detta
samtal och därefter skriva texten själv. Engström (2007) menar att det är när eleverna söker
och processar informationen som intresset skapar inlärning. Om denna inlärning ska kunna
ske så måste eleverna klara av att processa en egen text av en faktatext. I min studie behövs
lärarens stöd för att samtalet om innehållet ska uppstå så att text skapas. Annars löser eleverna
det så att de antingen kopierar, hittar på en helt annan text eller gissar vad de ska skriva.
Uppgiften i min studie verkar för svår för den processen, vilket gör att eleverna på olika sätt
härmar faktabladet och ingen skrivprocess synliggörs. Både Nilsson (2002) och Björn (1996)
menar att imitationen spelar en viktig roll för erövrandet av språk- och skrivutveckling. En
fara ser jag dock kan vara att svagpresterande elever och de elever som inte hinner med sin
skrivpartner, fortsätter att kopiera om inte läraren finns där och kan stötta dem, ge idéstöd
(Södergård, 2014), för att eleven ska ha möjlighet att skapa text med egna ord.
Elevens ointresse för uppgiften kan också bero på något annat, som till exempel på att
uppgiften inte upplevs som intressant och inspirerande. Detta kan i sin tur komma sig av att
den är för styrd av läraren kring en avgränsad fråga och därmed inte ger utrymme för elevens
personliga röst och kreativitet. Något som också spelar roll är att de faktablad som eleverna
har som underlag inte innehåller mycket av den information som eleverna behöver, därmed
ger uppgiften inte utrymme för mycket samtal. Högläsning av text tillsammans med läraren
kan skapa den förförståelse, det stödjande mönster, som eleverna behöver för att själva
därefter kunna skapa text tillsammans. Ett textskapande samtal synliggörs i den första
skrivhändelsen. För att kunna utveckla användningen av skolans texter måste läraren fråga sig
i vilket syfte texten ska användas och om den är anpassad för elevernas läs- och
skrivstrategier. Eleverna måste vara familjära med textens språk.
Södergård (2014) kommer fram till att arbetet blir meningsfullt när eleverna kan samspela på
ett fördelaktigt sätt samt att då leder det till text. Hon inser, liksom jag, att det talade språket
spelar en avgörande roll och menar att fördelen med att arbeta tillsammans är att man också
lär sig av varandra (Södergård 2014). Förmodligen är det ofta så att i ett samarbete är den ena
starkare, duktigare och talförare än den andra, men att de ändå båda lär sig något.
I de samtal i min studie där samtalet nästan uteslutande handlar om datorns funktioner och om
hur man stavar och mycket lite om innehållet, följer tre av eleverna inte uppgiftens
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intentioner. Dessa elever gör en egen text som inte går att hämta från texten på deras
faktablad. En av dessa båda elever skriver ”Det du ser på bilden är en spansk skogssnigel”,
vilket jag kan tolka som ett narrativt inslag från eleven, för att texten ska få ett personligt
tilltal. Liberg mfl. (2002) och Hultin och Westman (2013) ser i sina studier att eleven kan
välja att blanda in narrativa inslag i faktatexten för att göra den till sin egen, eftersom
skrivande av faktatext inte gynnar deras kreativitet. Faktatexten är den vanligaste genren vid
skrivande på dator när eleverna börjar skriva självständigt, hävdar Liberg mfl. (2002) och
Hultin och Westman (2013). När jag vid tidigare tillfällen dokumenterat skrivande av
narrativa texter, i denna klass, har jag mött engagerade elever som ivrigt samtalat om det de
skriver. Tydligt är att dessa skrivhändelser skiljer sig från dem jag tidigare tagit del av,
eftersom de skapar faktatext. De skapar varsin faktatext och ska samarbeta.
Eftersom skapande av faktatext inte verkar ge upphov till lika naturliga och jämbördiga
dialoger, eftersom den ena eleven blir aktiv (den som är säkrast) och den andre passiv, drar
jag slutsatsen att eleverna behöver skifta samtalspartner ofta för att inte fastna i en roll som
antingen den aktive eller den passive.
Lärarens roll i skrivhändelsen
Min andra forskningsfråga är hur läraren stödjer detta samtal. Redan vid transkriberingen lade
jag märke till den roll läraren tog. Inledningsvis var min reflektion att både forskaren och
läraren, med sina frågor, mestadels störde samtalet mellan eleverna, och därför istället borde
lämna dem ifred. Jag har vid tidigare observationer, i denna klass, när eleverna skriver
narrativa texter på dator upplevt att läraren mestadels höll sig i bakgrunden och gav sparsam
support. Efter ytterligare en genomläsning av materialet och en inledande resultatanalys
synliggjordes att lärarens samtal var stöttande, inte störande, en form av scaffolding i den nära
utvecklingszonen, i de båda skrivhändelser där hon tydligt var delaktig.
Min slutsats blir att läraren spelar en avgörande roll för hur elevers samtal ser ut i samband
med textskapande, vilket tydligt synliggörs i den skrivhändelse i vilken hon mest deltar. Så
fort läraren lämnar eleverna hamnar de i det Liberg m fl. (2002) kallar ett kommunikativt
vakuum, vilket jag tycker mig se att eleverna mest hela tiden befinner sig i de båda andra
skrivhändelserna. Detta kan jämföras med Södergårds (2014) studie som visar att ibland
börjar elevernas samtal i samband med textskapande bra, för att senare dö ut. Eftersom
elevernas samtal mestadels handlar om datorns funktioner vid textskapande och nästan inte
om textens innehåll, får samtal om innehållet ingen näring. När läraren är närvarande menar
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jag att hon försöker stödja ett samtal om innehållet mellan eleverna, genom att hon i
vägledningen talar till dem båda. Hon lämnar till exempel vid ett tillfälle (tur 75-77) över
samtalet till eleverna genom att säga att hon tror att de vet hur de ska göra. Läraren synliggör
samarbetet för dem. Jag menar också att för att läraren ska få syn på vilken roll eleven tar i ett
samarbete, den passive eller den aktive, behövs hennes närvaro.
Samtalen som initieras av läraren spelar en avgörande roll, för att eleverna ska hitta den
kunskap de söker. De behöver olika former av stöd (Södergård, 2014), vilket de kan få av
varandra eller av läraren. Jag ser att när eleverna ska skapa faktatext så är lärarens idéstöd
(Södergård, 2014) det viktigaste, eftersom de i det stödjande samtalet med läraren, får hjälp
att bygga innehållet i sin text. En nackdel med den handledarroll som läraren får är att hon
måste lägga mer tid på dem som arbetar digitalt och därmed får de som just då arbetar med
annat mindre tid (Svensson, 2001), vilket blir tydligt i min studie där läraren inte alls hinner
med eleverna i en av de tre skrivhändelserna.
En stöttande lärarroll fann jag, i sökandet efter tidigare forskning, i en studie. Ett intressant
begrepp, att vandra tillsammans, som beskrevs i Helge Fottland och Synnöve Matres artikel
från 2005, där de dokumenterar kommunikation i en lågstadieklass. Jag såg att den lärarens
sätt att vägleda eleverna liknade den nära handledning läraren i min studie gjorde. Fottland
och Matres (2005) studie visar att läraren vandrade med eleverna med entusiasm och intresse
för ämnet, enligt Vygotskijs teorier om den nära utvecklingszonen. Det synliggjordes hur
läraren tillsammans med eleverna, skapade rum för förståelse och stödstrukturer samtidigt
som eleverna blev aktiva kunskapssökare. Detta rum för förståelse uppstår, i min studie,
endast när läraren är närvarande i skrivhändelsen och samtidigt gläds åt att tillsammans med
eleverna finna ny kunskap. Hon vandrar tillsammans med dem, i den nära utvecklingszonen,
likt Fottland och Matres beskrivning (2005) utifrån tanken att barnet har en egen motor som
läraren måste utgå ifrån genom att tanka den eller trycka på dess gaspedal, för att starta den.
Då kan det även utifrån en strukturerad faktauppgift vara möjligt, menar jag, att skapa det
samtal som ger text och uppleva det som lustfyllt.
Engström (2007) hävdar att de digitala resurserna förändrar lärarens interaktion ur det
multimodala perspektivet. De digitala strategierna, vilka olika funktioner på datorn som
används och hur de används, förändrar lärarens roll. Hon blir en support, en handledare, som
behöver anpassa sina pedagogiska strategier till det digitala mediet, hävdar Svensson (2001),
Folkesson (2004), Klerfelt (2007) och Hermansson (2013). Läraren i min studie ger även hon
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funktionsstöd (Södergård, 2014) till eleverna vid flera tillfällen och är därmed en handledare
även vad gäller dessa handlingskedjor och rutiner. Ljung-Djärf (2002) och Klerfeldt (2002)
understryker att det är lärarens pedagogiska ansvar att ge den handledning som behövs. För att
lärarna ska känna sig trygga med datorn som skrivverktyg behöver de digital utbildning,
vilket jag menar är en avgörande faktor för att kunna ge pedagogisk handledning. Ett
språkutvecklande klassrum, en A-miljö, är en annan viktig faktor för att inte datorn ska
användas endast som färdighetsträning, vilket Nationella kvalitetsgranskningar (2000)
påpekar att datorn ofta gör i B- och C-miljöerna.
Vilka stöd är viktiga för att samtalet och texterna ska bli till?
Om elever ska klara av att skapa text och få igång samtalet vid datorplatta eller dator, så
behöver läraren ge dem stöd i den nära utvecklingszonen. Annars finns risken att eleverna
väljer att skriva av, eftersom de inte klarar av att skriva med egna ord. Eleverna kan också ge
varandra olika typer av stöd. Explicit kunskap om datorns funktioner behärskar eleverna till
stor del och därmed hamnar det stöd de ger i den nära utvecklingszonen. Om samtalet är
grunden för läs- och skrivundervisningen är det nödvändigt att uppgiften är sådan att samtalet
får möjlighet att uppstå mellan eleverna.
De kreativa multimodala kompetenserna kommer att efterfrågas än mer i det framtida
samhället vilket innebär att fortsatt lärarstöd i att skriva olika slags texter där man formulerar
sig på olika sätt, kommer vara nödvändigt. Om jag kopplar detta till skolan mer generellt
menar jag att det behövs en större lärartäthet för att skapa en klassrumsmiljö där läraren får tid
och möjlighet att ge detta stöd enligt den sociokulturella teorin och därmed kan nyttja och
utnyttja datorn som skrivverktyg. Datorplatta eller dator skapar möjlighet för läraren att via
elevsamtalet stödja elevernas textskapande. Det tycks som att motivationen framför en
datorskärm ökar intresset för att skapa text. Flera forskare, som Folkesson (2004),
Alexandersson, Linderoth och Lindö (2000) och Svensson (2007) visar i sina studier att
datorn lockar till samarbete som gynnar elevernas språkliga medvetenhet och gör texterna mer
fantasifulla och innovativa, vilket även visat sig i mina tidigare fallstudier när eleverna skrivit
narrativa texter. En mängd faktorer tycks spela roll för att läraren ska uppleva datorn som
skolutvecklande, till exempel mängden av datorer och ledningen på skolan (Folkesson, 2004).
I min studie är både läraren och rektorn på skolan drivande för att klassen ska få resurser både
i form av ett antal datorer och datorplattor, och i form av extra lärarstöd, vilket även inspirerat
fler lärare i kommunen att använda sig av digitala verktyg.
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Mina erfarenheter är att lärarstödet eleverna behöver är det som oftast saknas i dagens skola.
Resultatet i PISA- undersökningarna (2006, 2011), som visar att elever i svensk skola inte har
den läsförståelse som behövs, kan vara ett tecken på att eleverna skulle behövt mer stöd.
Studien i årskurs två har visat att samtal inte uppstår bara för att eleverna skriver på dator. Det
stöd som uppgiften utgör för elevernas textsamtal, måste utformas så eleverna tillsammans
kan lösa uppgiften. Narrativa texter, där eleverna tillsammans skriver berättelser utifrån egen
erfarenhet, gynnar samtal, eftersom elevernas personliga röst i texten utgör grunden. I
faktatexter finns inte en självklar möjlighet att införa en personlig röst.
Likt Underwood och Underwood (1998) frågar jag mig efter att analyserat mitt resultat om
elevsamtal vid datorplatta om detta arbetssätt föder interaktion och utveckling, om det spelar
någon roll om samtalspartnern är vuxen eller barn och om barnen löser problem tillsammans
effektivare än när de gör det själva. Jag drar slutsatsen, vilket jag visat tidigare, att den vuxnes
stöd som samtalspartner spelar den avgörande rollen i hur elevernas samtal ser ut i samband
med textskapande när de skriver en faktatext, när uppgiften är för svår. Utan lärarens
vägledning hamnar eleverna i ett kommunikativt vakuum (Liberg, m fl. 2002).
Metodreflektion
Utifrån en undersökning med hermeneutisk inriktning som ville tolka och klargöra (Kjörup,
2009) har jag använt mig av deltagande observation som metod för att som deltagare i en
praktik, försöka förstå en hel miljö, en klassrumsmiljö. Jag är medveten om att mitt val kring
vad som ska observeras bygger på min uppfattning om vad som händer. Mina goda relationer
med informanterna kan också ha påverkat resultatet både positivt och negativt. Den
kvalitativa forskningsstrategin, som både vill förstå denna klassrums miljö och samspelet
mellan individerna (Bryman, 2011), bygger i denna studie på min tolkning av resultatet
genom de analysverktyg jag använt mig av. Kunde jag gjort detta på något annat sätt?
Filmning av skrivhändelserna hade gett mig en bredare källa eftersom jag då fått ta del av
elevernas kroppsspråk. Andra analysverktyg hade förmodligen gett ett annat resultat.
Avslutande kommentar
Jag är en bit på väg och har lärt mig mycket, väl medveten om att studien inte kan visa på
några sanningar eller hur en hel praktik fungerar. Jag vill jag ändå synliggöra att samarbete
mellan elever i samband med skapande av faktatext på datorplatta, behöver en handledande
lärare, eftersom eleverna i årskurs två inte har egna strategier att själva i samtal och genom
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samarbete skapa egen text utifrån en faktatext. Textskapande av faktatext på dator kan ändå
vara en språkutvecklande väg, genom att läraren behöver använda det stödjande samtalet i den
nära utvecklingszonen. Textskapande på dator eller datorplatta främjar tidigt samtalet i
skärmbaserad undervisning när de initialt i par skriver narrativa texterna. Eleverna tränar sig
också att ge detta stöd i den nära utvecklingszonen, något som verkar självklart för dem, vad
gäller funktionsstöd och stavningsstöd (Södergård, 2014). Eleverna kan endast ge stöd utifrån
den kompetens de själva har.
I framtida studier skulle det vara intressant att följa läraren när hon i olika former av
skrivhändelser vandrar tillsammans med eleverna och arbetar med skriv- och lässtrategier,
men även att studera ett litet antal elever när de i samband med textskapande samtalar med
olika parter, för att se vilken roll det spelar för eleven, vem man samarbetar med.
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7. Sammanfattning
Magisteruppsatsen synliggör elevers samtal i samband med skapandet av text i skärmbaserad
undervisning. Utifrån syftet ställer jag mig frågor om hur samtal ser ut i samband med
textskapande och hur läraren stödjer samtalet.
Bakgrund
Eftersom PISA-undersökningar (2006, 2011) visar att läsförståelsen i svenska skolor blir allt
sämre, har jag tänkt att textsamtalet kan vara en språkutvecklande väg, för att uppfylla skolans
läroplan som menar att om skolan erbjuder rika möjligheter att tala, läsa och skriva får
eleverna tilltro till sin språkliga förmåga (Läroplan för grundskola, förskoleklass och
fritidshem, 2011). När pennan ersätts med dator eller datorplatta och eleverna pratar med
varandra om de texter de tillsammans skapar i den skärmbaserade undervisningen rimmar det
med Vygotskij som menar att tillägnandet av kunskap sker i den sociala gemenskapen.
Klassrumsmiljön skiljer sig från vad jag tidigare mött i traditionell underskrivundervisning.
Att studera samtalet och hur läraren stödjer det är därför en angelägen uppgift. Studien görs
inom det teoretiska perspektivet för huvudområdet SMDI vilket inbegriper språkliga och
kulturella verksamheter som barn och unga ingår i, men samtidigt med vidgad ram mot
skrivutveckling och textsocialisation mot det nya medielandskapet.
Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter
Forskningsfältet jag tagit del av fokuserar både på samtal som ger olika former av vägledning
i skrivande, digitala verktyg som är dator eller datorplatta och textskapandet, det vill säga hur
eleverna gör när de skapar text. Studierna är genomförda från förskola till årskurs nio, mellan
åren 1999 till 2014.
Flera forskare (Svensson, 2001, Engström, 2007, Klerfeldt, 2007,Hermansson, 2013,
Södergård, 2014) är överens om att elevsamtal framför dator eller datorplatta skiljer sig
markant från samtal vid andra skolaktiviteter. Dessa samtal är ofta stöttande. Även om
eleverna inte alltid pratar med varandra visar de ändå sitt intresse och engagemang genom till
exempel gester. Vad gäller lärarstödet visar forskning att lärare ger en mängd olika stöd
kopplat till både innehåll och språk i elevernas text och till datorns funktioner. Tyvärr tenderar
datorn att äta upp lärarens tid, som resulterar i att dialogen med eleverna i samband med
textskapande på dator ibland uteblir.
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Skrivsituationen på datorplatta, där elever i par får skriva berättelser med egna ord, gör
innehållet mer fantasifullt, än när de skriver för hand, menar Alexandersson, Linderoth och
Lindö (2000) och Trageton (2005, 2014)). Samtal och samspel utvecklar skrivandet. Den
texttyp som är vanligast vid skrivande på dator eller datorplatta är faktatext och då kopierar
eleven oftast texten, i stället för att skriva med egna ord. Här spelar lärarens stödstruktur en
avgörande roll. Den imitation av text som eleverna gör måste omvärderas, menar forskningen,
eftersom även kopiering kan hjälpa barn mot en högre utvecklingsnivå.
Om lärarna ska se digitala verktyg som en möjlighet till skolutveckling spelar både tillgången
till datorer och teknisk support roll, liksom skolans organisation. Forskningen framhåller
också att språkutvecklande miljöer, så kallade A-miljöer, där elevernas texter har en
framträdande roll, är av avgörande betydelse för hur det digitala verktyget används. I min
studie ligger fokus endast på pojkars samarbete, i par, i samband med skapande av egen
faktatext och bild, vilket skiljer sig från de studier jag tagit del av i tidigare forskning.
För att tolka och klargöra resultatet har studien en kvalitativ ansats med en hermeneutisk
inriktning. Det teoretiska perspektivet bottnar i Vygotskijs teori om den nära
utvecklingszonen, eftersom denna teori visar att interaktionen är avgörande för att sociala
resurser ska skapas. Utifrån centrala begrepp som hämtats ur tidigare forskning har analysen
av resultatet gjorts. Några av dessa begrepp benämner olika former av stöd som lärare och
elever ger i skrivhändelserna, funktionsstöd, stavningsstöd, instruktionsstöd och idéstöd
(Södergård, 2014). Begrepp för de olika strategier, handlingskedjor (Södergård, 2014) som är
kopplade till skrivande på dator eller datorplatta används också för att analysera resultatet,
samt begrepp för samtalets beskaffenhet, turtagning och uppbackning (Wirdenäs, 2014).
Metod
Den deltagande observationen har gjorts av sex elever i en årskurs två samt deras lärare. Med
hjälp av observation vill jag synliggöra samtalskulturen i en klassrumsmiljö under en viss tid,
för att därmed försöka förstå hur elever stödjer och vägleder varandra när de tillsammans
skapar text på datorplatta och hur läraren stödjer detta samtal. Studien är en begränsad
etnografisk studie och fokus ligger på en enda undersökningsenhet. Eftersom både den sociala
miljön och informanterna är kända för mig har jag valt den öppna observatörsrollen och jag
deltar i de olika skriv- och lässituationerna, ibland som medhjälpare, eftersom det också ger
mig insikt i skrivhändelsen. Tre elevsamtal har dokumenterats genom inspelning och därefter
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transkriberats,

under

vilket

en

analytisk

process

uppstått.

Det

grundläggande

individskyddskraven har tillgodosetts.
Analys och resultatredovisning
Resultatet visar elevernas samtal medan de skapar faktatext samt hur läraren stödjer samtalet.
Elevernas samtal handlar mestadels om stöd kopplat till datorns funktioner samt
stavningsstöd. Mer sällan ger de varandra stöd i hur textens innehåll ska skrivas.
Handlingskedjorna och rutinerna skiljer sig något åt beroende på vilken skrivhändelse det är
och beroende på om läraren är närvarande. I samtliga skrivhändelser är det en elev som tar
över, vilket gör det svårt för den andra eleven att komma in i samtalet. Jag ser endast i en
skrivhändelse ett stort deltagarperspektiv från en elev, vilket bland annat synliggörs genom
elevens hummanden, en form av uppbackning, i samtalet med läraren. I det samtalet är läraren
närvarande en längre stund och ger idéstöd, vilket skapar intresse hos eleven för
skrivuppgiften och större förståelse för texten. När läraren inte medverkar verkar eleven få en
lägre förståelse för sin text.
Diskussion
Utifrån min erfarenhet av det lustfyllda och kreativa textskapande jag tidigare mött i denna
lågstadieklass, när de skapat narrativa texter på dator och datorplatta, valde jag för denna
studie att i stället dokumentera samtalet vid skrivande av faktatext. Jag ville se om detta
samtal skiljer sig. Studien kommer fram till att om elever ska klara av att skapa text och få
igång samtalet vid dator eller datorplatta, behöver läraren ge dem stöd i den nära
utvecklingszonen. Faran är annars att eleverna väljer att kopiera, eftersom de inte klarar av att
skriva med egna ord. Det stöd eleverna ger varandra i form av funktionsstöd och
stavningsstöd, är kunskap som eleverna behärskar och därmed hamnar det i den nära
utvecklingszonen.
Utifrån mina erfarenheter är det lärarstöd eleverna behöver och det är oftast det stödet som
saknas i dagens skola. Resultatet i PISA-undersökningarna, som visar att elever i svensk
skola inte har den läsförståelse de behöver, kan vara ett tecken på att de skulle behövt mer
stöd. Studien visar att samtal inte uppstår bara för att elever samarbetar framför datorn.
Uppgiften måste utformas så att den ger stöd för elevsamtal för att de tillsammans ska kunna
lösa den. Berättande texter, gynnar samtalet, eftersom elevens personliga röst i texten utgör
grunden. I faktatexten finns ingen självklar möjlighet för eleven att göra sin röst hörd.
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Jag ser också att textsamtal mellan elever som ser ut att börja bra senare dör ut. I de samtalen
saknas lärarstödet. Den forskning jag tagit del av visar också att elevsamtal kopplat till
skrivande av text skiljer sig åt beroende på vilken typ av text eleverna skriver. Flera forskare
visar att de digitala resurserna förändrar lärarens interaktion mot att bli mer en handledare.
Denna stödjande handledarroll ser jag som avgörande när elever tillsammans ska skapa
faktatext på datorplatta.
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Bilagor
Bilaga 1
Skrivhändelser A och B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

A: Vill inte läsa om den
B: Jo de, jo de är spännande att läsa
L: Men vet du vad som händer med fästingen på vintern?
B: Ja vet inte
B (läser mumlande på sitt faktablad och läser halvhögt) de sitter ofta på hundar.
B: De sitter ofta på hundar
L: Ja
B: På många andra sätt…djuren…fåglar…ödlor…fästingen: står det inget om vintern här…vuxna
fästingar
större delen av året
L: Fästingen är framme tidigt på våren, den kan hittas fram till det blir höst. Men om det blir vinter?
A: Där är alfabetet (han pekar på väggen rabblar alfabetet)a,b,c,d,e,f,…
L: Du detta var inte så lätt för jag tror om jag fattar det rätt B att
B: De nya ungarna kallas lave (han söker vidare i texten)
L: Larver (rättar läraren)
B: De har bara sex ben
L: Här tror ja du har svaret
B: De små lavena
L: Larverna
B: Vilar i marken till nästa vår
L: Jaa
B: De vilar till nästa vår
L: Honan lägger sina ägg när äggen kläcks så blir de larver vet du vad en larv är
B: Mmmm
L: Och larverna dom gräver ner sej i marken eller dom vilar under marken tills de blir varmare till
våren
B: Ska ja skriva de
L: Ofta dör mamman honan när äggen blir larver
B: Mmm
L: Å sen larverna övervintrar i marken gömmer sej där sen ligger de där å har de skönt tills de blir
varmare
B: Mmm
L: De blir nymfer de var spännande djur du valt de kallas nymfer när de är där under jorden
B: Var stod de nu igen?
L: Vänta
B: Där står de
L: Titta här va de står till å med de små larverna vilar i marken till nästa vår då hittar dom varsitt
värddjur alltså dom hittar ett djur kanske en hund som dom kan suga blod ifrån när de börjar bli
varmt å dom börjar vakna eller hittar dom Hasse å sätter sej där å suger blod å då blir dom
A: Kan ja börja fota nu
L: Ja börja fota du de va de att vi fastnade för fästingen
A: Är de denna
L: Ja
L: Fästingen är ägg larv å sen blir den nymf men om vi ska säj de enkelt B så skulle man kunna säj
att dom vilar under marken - hänger du mä lite fick du till nåt (det sista är riktat till A)
A: Mmm
L: Ska du ha den där istället (säjer hon till A) ska ja hålla den
A: Så
L: Äggen kläcks då blir de larver (nu pratar läraren med B)
F: Så blir de bra blev de utan mina fingrar (riktat till A)
A: Så ja har fotat min nu va ska ja göra nu
L: Vet du va ni ska göra nu B
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B: Spara bilden tycker du de blev bra (vänder sig till A)
A: Ja
B: Då kommer den komma där ja måste ha en tom sida du får plussa
Kan du trycka på plus
A: Men var är den
L: Hur får han dit bilden där B så jag tror de det var smart tänkt A så skulle jag också vilja att man
Kunde göra putta över den ja undrar om det inte är lättast där att du tar om bilden
B: (Skrattar lite)
L: Nu har du puttat bilden mitt emellan
B: Får du slänga den
L: Ja ska se om ja kan göra så att man högerklickar på den
B: Blir den mindre om man sätter den där
L: Klicka på den ja vet inte vad som händer om den nåt kommando där
B: (Suckar)
--A: Vad gör man då
L: Då kan man ta undo betyder göra den ogjord men då är det dom kommandona du har gett den vi
får se den så ser du det man kan ju ångra nåt man gjort men inte för många gånger
A: (Gnolar)
L: De är lite otydligt ja har försökt hitta ett annat ställe än deleata men ja hittar inte hur man får
väck de
B: Trycker man där
L: Har vi ingen soptunna där framför i:et titta här står ju deleat ah
B: Tänkte desamma
L: Bra B ni är inte rädda för att trycka på knappar
F: Va betyder deleat då
L: Vet du de B
B: (verkar tänka) Äh
L: Va hände mä bilden
B: Försvann
L: Mm radera
A: (Gnolar lite)
B: Men bläddra inte dit (funktion på skärmen)
L: Men nu vet du hur du ska fixa de
B: Du får bläddra dit (säjer han till A)
L: Ja tror ni vet hur ni ska göra ja kommer tillbaks å kollar till er killar
B: Är de min tur nu ja får ha de på en sida
F: Kan du dra i hörnet
B: Så nu förminskar ja den får dra upp den ibland den ska inte va så måste skriva då ta bort
fästingen tar man bort fästingen mä en sån där
F: Mm
B: En sån (tittar på en bild)
F: Eller mä händerna tar tag i den mä händerna ja har ju en stor hund ja tar så (visar med fingrarna
hur hon nyper till) ja har lärt mej dä å då säjer dä klick kan man säja att dä säjer
B: Ja tänkte precis på klicket
F: Då vet ja att ja får loss den dä ska låta klick då lossnar den ja tycker dä är bättre men dä är ju på
hund ja gör så på mej tar ja nog mä pincett
B: Vi får mest på katten
F: Ja ofta har de ju blitt så stora när man hittar dom
A: På min hund
F: Ja
A: Då va dä en jättestor som satt vid örat så kanske
F: Ja de kan bli stora som pärlor
A: Den va så tjock på min hund syndes det jättetydligt när den va så stor
F: Ja
B: Min hade en jättestor i rumpan
F: Ja å den tog ni bort eller den trilla av själv
B: Nej min syrra tog bort den mä papper å händer
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96
97
98
99
100
101

F: Å händer ja
B: Så
A: Ska vi prata in eller
B: Ja skriver tack ja vill inte prata mä nåra såna där saker eller ja pratar nog in ja läser ina sån där
A: Ska man fota här
B: Nere i marken nej där ska man fota (gnolar en lång stund) den där kameran stämmer inte är ja
här står ja mot denna så är den där borta så är ja här borta så nu fotar ja den nej dä går ju inte göra
min
102 A: Ja fotade min
103 B: Åh den blir så stor nej nu snurrade ja den så där ja nej ja måste ha den lite större å få den lite
större vi har den så då så så läser ja väl in då på min (gnolar) å den nu ska vi läsa här nej nu trycker
ja på min lilla titta på pappret å de var knappt
104 A: Ja vill läsa bok
105 B: De små larverna vilar till nästa vår larverna larverna nu kör vi
106 B: (Läser in sin text): De små larverna vilar i marken tills nästa vår då de hittar sitt värddjur som de
kan suga blod ifrån ifrån under fyra åtta dagar – se hur dä blev svår text den här hallå ska dä inte
börja (han vill lyssna på inspelningen)) nej nu börja dä (han lyssnar och upptäcker att han inte kom
in från början) ska lyssna på hela nu ska vi se här nu ska ja lyssna på hela (när han lyssnar fnissar
han)
107 B: A nu är det din tur eller vill du skriva
108 A: Mmm, jag vill skriva bara vi blir klara.
109 B: Skriv nu
110 A: Vänta, var är mitt papper.
112 B: Ska du skriva av den, har du bara ett papper, jag fick tre papper, det fanns jättemycke om
fästingar
113 F: Mm har du läst allt
114 B: Nä de orkar ja inte göra heller
115 F: Nej va beror de på då
116 B: För mycke text
117 F: Ja
118 B: Å smått
119 F: Å smått blev det också
120 A: Snoken är (läser innantill från faktatexten)
121 B: Äcklig och har så många ben (B funderar fortfarande kring sin fästing)
122 A: Snoken är
123 B: Fästing är farlig jo de är den visst de fästingar finns i stora delar av Sverige fästingen är svart och
röd blää äckligt så sitter dom i mä huvet
124 F: Vad skriver du för nåt (vänder sig till A med frågan)
125 A: Snoken är en orm med gula fläckar (läser från sin faktaatext)
126 B: Kan du inte härma det (B menar att A ska skriva av texten)
127 B (läser): Snoken är en svart orm med gula fläckar i nacken, snoken är inte farlig, snoken vill helst
vara
nära vattnet
128 A: Snoken
129 B (läser): Snoken äter både fiskar och grodor
130 A: Ja skriver allt detta
131 B: Här äter snoken en groda, urk, snoken går i dvallan (han säger fel)
132 B: Vad är dä för nåt dvallan
133 F: Ja vad går snoken i
134 B: Dvalla
135 F: Dvala
136 B: Dvala
137 F: Vad är dvala för nåt (här forskaren inget svar)
138 F: Den går ner på jättelåg temperatur den är inte död men om du skulle komma fram till den och
peta på den så kanske den inte skulle vakna den går ner på låg temperatur för att klara en kall
vinter så gör björnen också den går i dvala den går i ide
139 B: Långt ner
140 F: Ja de behöver inte vara långt ner men temperaturen blir lägre
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141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
också
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

B: 22 centimeter långa när de kommer ut ur äggen (Han läser vidare i A:s text). Snoken lever i södra
Sverige
F: Var är de nån stans södra Sverige
B: Åh
F: Ja var kan de va nånstans
B: (Gnolar)
F: Var bor vi nånstans
B: Sverige
F: Vilken del av Sverige bor vi i bor vi i norra
B: Hm
A: På söder
F: Södra bor vi vi bor i södra Sverige helt rätt
B: Södra Sverige finns dä snokar ja (vilket han läst på A:s faktablad) men finns dä huggormar där
bor vi där (pekar på kartan i grupprummet)
F: Mm
B: Typ där så om vi ska åka till vad är dä då
F: Norra Sverige riksgränsen ligger längst upp där
B: Å gå upp till dä gröna där (pekar på kartan)
F: Här är Norge
A: Så ja är klar
F: Där är Finland å här ser du
A: Va ska man göra när man är klar
F: Här är Sverige är du klar nu va har du skrivit då (vänder sig till A)
A: Snoken är en svart orm med gula fläckar i nacken, snoken är inte farlig
B: Nu trycker du där
F: Kan du inte läsa en gång till vad du skrev
B: Ha ha du läste för snabbt
A: Snoken är en svart orm med gula fläckar i nacken snoken är inte farlig
F: Kan du läsa de en gång till tror du (B fnissar lite)
A: Snoken är en svart orm med gula fläckar i nacken
F: Var står fläckar
A: Fläckar
B: Gula gula i de står gula i nacken de står inte fläckar de står bara gula i nacken går å skriva om du
kan göra så här (B visar på hur man gör när man ska lägga till fläckar)
A: Ska ja skriva om allt
B(läser från skärmen): Snoken är en svart orm med gula i fläckar i efter gula där fläckar
F: Vad ska du göra nu
A: Där
F: Ja backa
B: Fläckar i ja de kommer efter gula sen i nacken
A: De är inte så dumt de
B: Snoken är inte farlig där ska de va
F: Där va bra
A: Oj
B: Va var de nu de skulle stå
A: Nej
B: Där nej där fläckar ska de stå FLÄCKAR så där ja fläckar är
A: Nej men ja behöver inte ha snoken är en
B: Men de ska stå fläckar
A: Snoken är
B: Ska va i slutet inte fläcka står det bara fläcka är
A: Nej i nacken de står ju där (pekar på bokstaven r i texten)
F: r
B: Fläckarrrrr
A: Fläckar
F: Just de
B: Fläckarrrr i nacken fläckarrr i nacken de heter inte fläcka
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195
196
197
198
200
201
202
202
203
där ja
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

B: Det heter inte fläcka
F: Så (hjälper A med sitt r som fattas)
B: Det heter väl fläck inte fläcka
F: Där får du göra en paus (pekar på texten på skärmen) ska du inte ha paus
B: Blev det fel nu igen vad hände gör ett mellanrum däremellan
F: Inte där
A: Gå tillbaka eller fram
F: Ja titta där bra
B: Bara gå fram nej nu kom du ända fram dit du måste sudda där i:et så skriver du ett nytt i sudda
A: Nu sudda ja hela
F: Ja
B: Vilket i:et
A: Nej hela fläckar
B: Du skulle sudda i:et inte hela
A: De gick inte
B: (Gnolar lite på en visa)
A: Ja är färdig nu kan ja gå ut nu
B: Nu kan du gå ut, vänta du måste lyssna på mig igen (han spelar upp sin text) de små larverna
visar i marken tills nästa vår då hittar de var sitt värddjur som de kan suga blod ifrån i fyra åtta dagar
F: Bra (nu riktat till A som är klar) vad duktiga ni är
B: Kan de sitta på en mänska i fyra åtta dagar
F: Ja de är de som är så hemskt de sitter där så länge innan man hittar den tack så mycke du glömde
den
Här du glömde din orm (riktat till A)
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Bilaga 2
Skrivhändelse C och D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

L: Ni bestämmer det själv om ni ska skriva eller spela in (sen går hon till en annan station, kanske
eftersom jag sitter där och kan hjälpa dem om så behövs)
C: Jag vill skriva
D: Jag också
F: Vad har ni för djur
C: Jag har spansk skogssnigel och han har hermelin
F: Spanska skogssnigel mm varför just spansk
C: Det var den enda mördarsnigeln som fanns
F: Jaha och du har hermelin
D: Mmm
F: Har du sett en hermelin på riktigt
C: Nej
F: Nähä
F: Vad ska ni göra nu
C: Fota
F: Fota får jag sitta närmare er så jag ser
C: Där (han fotograferat sin teckning)
F: Oj vilken spännande bild
C: Åh men nu tar ja åh (paus där han suckar och andas djupt medan bilden kommer på rätt plats) f
ärdig så måste vi skriva vem ska skriva först
D: Ska vi skriva vad som händer med dem
C: Ja men vilket djur ska vi skriva om först
D: Ditt då man kan ju inte välja men det bara kommer då kan man välja
C: Ja du får börja
D: Ja vet inte
C: Man ska skriva och så ska man titta, man ska både titta och skriva.
C: Man måste inte om man kommer ihåg ändå de är sex saker
D: Det står inte här vi ska skriva om det som händer på vintern det står inget
F: Får se om du hittar nåt
F: Här är sommaren va står de sen på bilder efter
C: På vintern får den tjockare päls
D: Här är hermelinen nästan vit men spetsen på svansen är fortfarande svart (Läser från sitt
faktablad)
C: Har han börjat skriva nu
C: Hermelinens svans där är ju en hermelin på riktigt.
D: Men det är kanske inte just den hermelinen
C: Det var en hermelin som bodde på stranden, men när det blev vinter så gick han i ide
D: På vintern är hermelinen nästan vit. Spetsen på svansen är fortfarande svart.
D: Ding dong
C: FoRtfarande (han betonar R)
D: Hur stavar man det
C: FoR tror jag(han betonar åter R)
C: Ja jag visste de (när D rättar så har den röda felstavningsmarkeringen försvunnit)
D: Svans
C: Och så trycker vi på done och så trycker vi på här och så trycker vi på zoom och så trycker vi på
text och så trycker vi på skriva äääääh så
D: Lustigt
C: Vad hände egentligen med han det måste jag läsa nu (så läser han om mördarsnigeln) han gör
barn på vintern eller så spräcker..(går inte att höra vad han säger i inspelningen)
F: De skulle jag vilja veta vad dom gör på vintern dom där mördarsniglarna
L: Vad händer med ditt djur
D: De står inte
L: Va tror du om du tänker på vad vi har pratat om olika sätt att göra sig redo för vintern
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49
50
51
52
53
54
55
56

C: Får tjockare päls och äter men de står inte
L: Det ni inte hinner nu får ni fortsätta med jag ger er tid efter maten så att ni blir färdiga de är inte
säkert vi hittar nåt vi får kanske googla de
D: Ja tror den går i ide eller nåt sånt
L: Ja tror den sover över vintern och va tror du(Hon vänder sig till C)
C: Ja tror den dör
L: Ja är faktiskt inte riktigt säker på va de gör om den lägger sig och gömmer sig eller om den dör
eller om den fortplantar sig den gömmer sig nånstans
C: Ja
L: C vi får ta reda på de
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Bilaga 3
Skrivhändelse E och G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

F: Va skriver ni för nåt får höra
E: Ekorren får tjockare päls och den letar mat
F: Har ni nån bild till de
E: Mm
F: På en ekorre på ekorrens mat
E: Nej ja har bara ritat en ekorre
E: Fröken var trycker ja när ja är klar
L: Åh du klickar på done
G: Nu är de min tur
E: Där måste man gå in där
G: Här ligger mitt skelett
E: Fröken jag och G är skrivarkompisar och våra skelett ligger bredvid varandra
L: Mm
G: Nu måste man trycka där va
L: Då gör du en till sån kommer du ihåg hur man gjorde
E: Ska du skriva eller spela in
G: Skriva vänta de blev inte bra den är utanför (nu fotograferar han sin teckning)
L: Bra du rättar till den
F: Så där måste det va, sen all text
E: Det kan du skriva
F: Va skriver du för nåt
G: Igelkotten (väger) det måste hoppa dit går i ide och letar mat
F: Mm
G: Sen är de färdigt de står så
F: Ja den är snygg den är också snygg tycker ja (pekar även bilden som G gjort)
G: Titta färdigt
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E: Jag glömde rita klor på min ekorre
G: Färdigt
E: Då får vi ha dem så
F: Ska ni ha texterna på bilden okey tycker ni att de är bra svårt att se dom tycker ja men de tycker
inte ni
E: Vi säger till fröken då att vi är klara med de här
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